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யொர்? ெக்திபைல் 

இவளஞர் நலம் : கொய்கறி கவடயில்  ரமொன கொய் ைொங்குைது எப்படி? -  ெமூக 
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சநகிழ்ெச்ி : பநொவயக் கடந்துைொழும் இவறயன்பு - சஜபரொம் லூயிஸ் 

திரு ் ந்வ  :  பரிைன்பின் மவறப்பணிக்கு திரு ் ந்வ  அவழப்பு - பமரி 

ச பரெொ  - “நாங்ைள் ைண்டனதயும், ரைட்டனதயும் எடுத்துனரை்ைாமலிருை்ை எங்ைளால் 

முடியாது” (தி.பணி.4:20) எை்ற கூற்னற னமயப்படுத்தி, திருத்தந்னத, 95வது உலை 
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மனறபரப்பு நாள் பெய்தினய பவளியிடட்ுள்ளார.் தங்ைள் அனழப்னப, உண்னமயாை 

அை்புை் ைனதயாை அனுபவிை்கும் திறனமபனடத்த இதயங்ைள் இரயசுவுை்குத் 

ரதனவப்படுகிை்றை எை்றும், அத்தனைய இதயங்ைள், உலகிை் ைனடபயல்னலவனர 

பெை்று, தூதுனரப்பவரை்ளாைவும், பரிவை்பிை் தூதரை்ளாைவும் பெயல்படுமாறு, அவர ்

ஊை்ைப்படுத்துகிறார ்எை்றும், திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள் கூறியுள்ளார.் 

இவ்வாண்டு, அை்ரடாபர ்3வது ஞாயிறை்று சிறப்பிை்ைப்படும் 95வது உலை மனறபரப்பு 

நாளுை்பைை்று, ெைவரி 29, இவ்பவள்ளியை்று, பெய்திபயாை்னற பவளியிடட்ுள்ள 

திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ள், மனறப்பணிை்கு விடுை்ைப்படும் அனழப்பு, ைடந்த 

ைாலத்னதெ ்ொரந்்த ஒை்று அல்ல எை்றும், இந்த பபருந்பதாற்று ைாலத்திலும் 

மனறப்பணியாற்ற அனழை்ைப்படுகிரறாம் எை்றும் கூறியுள்ளார.் 

 

திருத்தந்னத விவிலியம் வழங்குகிறார ் (ANSA)  

நம்னமெ ்சுற்றிலும், நைரங்ைளிலும், நம் குடும்பங்ைளிலும் வாழ்ரவானர நினைத்துப் 

பாரை்்குமாறு ரைடட்ுை்பைாண்ட திருத்தந்னத, ரைாவிட்-19 .பபருந்பதாற்று ைாலத்தில், 

நம் வட்டத்னத விரிவுபடுத்தி, நம்னமெ ்ொராதவரை்ளுை்கும் பணியாற்றுவதில் 

ஒவ்பவாரு நாளும் வளரரவண்டியது மிை முை்கியம் எை்று கூறியுள்ளார.் திருஅனவயில் 

மனறப்பணியாற்றுரவாரிை் ொை்றுைள் பற்றி நாம் தியாைிை்கும்ரபாது, அவரை்ளிை் 

துணிவால் ஊை்ைம்பபறுகிரறாம், மற்றும், “அறுவனட மிகுதி; ரவனலயாள்ைரளா 

குனறவு. ஆனையால் தமது அறுவனடை்குத் ரதனவயாை ரவனலயாள்ைனள 

அனுப்பும்படி அறுவனடயிை் உரினமயாளரிடம் மை்றாடுகிரறாம்” (லூை்.10:2) எை்று, 

திருத்தந்னதயிை் பெய்தி கூறுகிறது. “நாங்ைள் ைண்டனதயும், ரைட்டனதயும் 

எடுத்துனரை்ைாமலிருை்ை எங்ைளால் முடியாது” (தி.பணி.4:20) எை்று, திருத்தூதரை்ள் 

ரபதுருவும் ரயாவானும் தனலனமெெ்ங்ைத்திை்முை் துணிரவாடு கூறிய பொற்ைனள 

னமயப்படுத்தி, திருத்தந்னத தை் மனறபரப்பு நாள் பெய்தினய பவளியிடட்ுள்ளார.் 

 

திரு ்தூ ரக்ளின் அனுபைங்கள் - ஆண்டவர,் ஒவ்பவாருவரராடும் நட்ரபாடு 



உனரயாடி அவரை்னள அனழை்ை ரபராரவ்ம் பைாண்டதிலிருந்து நற்பெய்தி 

அறிவிப்புப்பணியிை் வரலாறு ஆரம்பமாகிறது எை்றும், இரயசுனவ தாங்ைள் 

முதை்முதலில் ெந்தித்த நாள் மற்றும், ரநரம் பற்றிை்கூட, முதலில் நமை்குை் 

கூறியவரை்ள் திருத்தூதரை்ள் எை்றும் உனரத்துள்ள திருத்தந்னத, திருத்தூதரை்ள் 

ரபாை்று, ைாரியங்ைள் வித்தியாெமாை இருை்ைமுடியும் எை்பனத, நாமும், 

பாரத்்திருை்கிை்ரறாம், ரைடட்ு, அனுபவிை்கிை்ரறாம் எை்று கூறிைார.் 

 

சபருந்ச ொற்று முன்வைக்கும் ெைொல்கள் - பலர ்அனுபவிை்கும், ரவதனை, தைினம, 

வறுனம, மற்றும் அநீதிைனள, ரைாவிட்-19 பபருந்பதாற்று முை்ைினலப்படுத்தி, 

அவற்னற விரிவுபடுத்தியுள்ளது எை்றும், அது, ரபாலியாை பாதுைாப்பு உணரன்வயும், 

நம் இயலானமனயயும் பவளிப்படுத்தியுள்ளது, இப்பபருந்பதாற்றால், நம்மில் பலர ்

நம்பிை்னைனய இழை்ைெப்ெய்யும் எதிரம்னற உணரவ்ுைளுை்கு உள்ளாகியுள்ரளாம், 

எைினும், நம் ெமுதாயங்ைளில், ஆண்டவர ்உயிரத்்துவிட்டார ்எை்ற நம்பிை்னை 

பெய்தினயை் ரைடக்ிரறாம், இந்த நம்பிை்னையால் தூண்டப்படுகிறவரை்ள், துணினவப் 

பபறுகிை்றைர ்எை்றும், திருத்தந்னதயிை் பெய்தி உனரை்கிை்றது.  இை்ைாலத்தில், 

நலவாழ்வுை்ைாை ெமுதாய இனடபவளி எை்ற பபயரில், புறை்ைணிப்பு 

நியாப்படுத்தப்படுகிை்றது, இவ்ரவனளயில், ெந்திப்பு மற்றும், பிறரம்ீது அை்ைனற 

பைாள்ளத் ரதனவப்படும், பரிவை்பிை் மனறப்பணி ரதனவப்படுகிறது எை்றும், 

இதற்கு, முதல் மனறப்பணி திருத்தூதராகிய அை்னை மரியாவிை் பரிந்துனரனய 

மை்றாடுரவாம் எை்றும், திருத்தந்னதயிை் 95வது உலை மனறபரப்பு நாள் பெய்தி 

கூறுகிை்றது. 

மகிழ்வின் மந்திரம்: உவழப்பு, மனி  மொண்பின் இன்றியவமயொ  ஒரு பகுதி - 

பமரி ச பரெொ  - மைிதர,் நிலத்தில் உனழை்கும் உனழப்பாளராை, இயற்னையிை் 

ெை்திைனள பயை்படுத்துபவராை, மற்றும், “உணவுை்ைாை வருந்தி உனழப்பவராைை்” 

(தி.பா.127:2) ைாட்டப்படுகிறார ்(அை்பிை் மகிழ்வு 23).  

 



புதை் மனறை்ைல்வியுனர  (AFP or licensors)  

இனறவாரத்்னதயிை் ஒளியில் எை்ற தனலப்பில், திருத்தந்னத பிராை்சிஸ் அவரை்ளிை் 

அை்பிை் மகிழ்வு (Amoris Latitia) திருத்தூது அறிவுனர மடலிை் முதல் பிரிவில், எண் 8 

முதல் 22 வனர, குடும்ப அை்பு, தம்பதியரை்்கினடரய நிலவரவண்டிய உண்னமயாை 

உறவு, பிள்னளைளிை் முை்கியத்துவம், குடும்பங்ைளில் ொதாரணமாை ைாணப்படும் 

பிரெெ்னைைள் ரபாை்றனவ, விவிலிய ரமற்ரைாள்ைளுடை் வழங்ைப்படட்ுள்ளை. அதை் 

பதாடரெ்ச்ியாை, முதல் பிரிவில், எண் 23 முதல் 26 வனர, “உங்ைள் ைரங்ைளில் 

உனழப்பு” எை்ற தனலப்பில், உனழப்பிை் மைத்துவம்  விவரிை்ைப்படட்ுள்ளது. “உமது 

உனழப்பிை் பயனை நீர ்உண்பீர!் நீர ்நற்ரபறும் நலமும் பபறுவீர!்” (தி.பா.128:2). 

இவ்வாறு, திருப்பாடல் 128ை் துவை்ைத்தில், ஒரு குடும்பத்திை் தந்னத 

உனழப்பாளராைத் ரதாை்றுகிறார.் இவர,் தை் ைரங்ைளால் உனழத்து, தை் 

குடும்பத்திை் உடல்நல வாழ்னவயும், அனமதினயயும் ரபணிை் ைாை்கிறார.் உனழப்பு, 

மைித மாண்பிை் இை்றியனமயாத ஒரு பகுதி எை்பது, திருவிவிலியத்திை் முதல் 

பை்ைங்ைளில் பதளிவாைை் பைாடுை்ைப்படட்ுள்ளை. பதாடை்ை நூலிை் 2ம் பிரிவில் 

இவ்வாறு வாசிை்கிரறாம். “ஏரதை் ரதாட்டத்னதப் பண்படுத்தவும், பாதுைாை்ைவும் 

ஆண்டவராகிய ைடவுள் மைிதனை அங்கு பைாண்டுவந்து குடியிருை்ைெ ்பெய்தார”் 

(பதா.நூ.2:15). மைிதர,் பூமியில் உனழை்கும் உனழப்பாளராை, இயற்னையிை் 

ெை்திைனள பயை்படுத்துபவராை, மற்றும், “உணவுை்ைாை வருந்தி உனழப்பவராை”வும், 

(தி.பா.127:2) அரதாடு, தைது பொந்தை் பைானடைனளயும், திறனமைனளயும், 

வளரத்்துை்பைாள்பவராைவும், ைாட்டப்படுகிறார.் (அை்பிை் மகிழ்வு 23). "அை்பிை் 

மகிழ்வு குடும்பம்" எை்ற சிறப்பு ஆண்டு, திருஅனவயில், 2021ம் ஆண்டு மாரெ் ்19ம் 

ரததி, புைித ரயாரெப்பு விழாவை்று துவங்குகிறது. அந்த ஆண்டு 2022ம் ஆண்டு ெூை் 

26ம் ரததி வனர சிறப்பிை்ைப்படும் எை்று அறிவிை்ைப்படட்ுள்ளது. 

திருஅவை : கர்தினொல் பபரொலின் - கொமரூன் நொட்டில் பயணம் - சஜபரொம் 

லூயிஸ்  - மைித ெமுதாயம் ெந்தித்துவரும் ரைாவிட்-19 பநருை்ைடியால் ஆப்ரிை்ை 

ைண்டம் அதிைமாைப் பாதிை்ைப்படட்ுள்ளதை் எதிபராலியாை, திருத்தந்னதயிை் 

அை்ைனறனயை் ைாடட்ும்வண்ணம் ைரத்ிைால் பரராலிை் பயணம். 

ெைவரி 28 இவ்வியாழை் முதல், பிப்ரவரி 3, வருகிற புதை் முடிய, திருப்பீடெ ்பெயலர ்

ைரத்ிைால் பிபயத்ரரா பரராலிை் அவரை்ள், ஆஃப்ரிை்ை ைண்டத்தில் அனமந்துள்ள 

ைாமரூை் நாட்டில் ஒரு வார ரமய்ப்புப்பணி பயணத்னத ரமற்பைாண்டுள்ளார.் 

தற்ரபாது மைித ெமுதாயம் ெந்தித்து வரும் ரைாவிட்-19 பநருை்ைடியால் ஆப்ரிை்ை 

ைண்டம் அதிைமாைப் பாதிை்ைப்படட்ுள்ளதை் எதிபராலியாை, திருத்தந்னதயிை் 

அை்ைனறனயை் ைாடட்ும்வண்ணம் இந்த பயணம் ரமற்பைாள்ளப்படட்ுள்ளபதை 

திருப்பீடெ ்பெயலைம் அறிவித்துள்ளது. 



 

கர்தினொல் பபரொலின்  

ஆப்ரிை்ை ைண்டம் இயற்னை வளங்ைள் நினறந்ததாை இருந்தாலும், பவளிநாடட்ு, 

மற்றும் உள்நாடட்ு தனலயீடுைளால் அதிைம் பாதிை்ைப்படட்ுள்ள ஒரு ைண்டம் எை்றும், 

அங்கு ஒப்புரவும், அனமதியும் நினலநாட்டப்பட ரவண்டும் எை்றும் திருத்தந்னத 

பிராை்சிஸ் அவரை்ள், 2021ம் ஆண்டிை் உலை அனமதி நாளை்று விடுத்த பெய்தினய 

நனடமுனறப்படுத்தும் பயணம் இது எை்று ைருதப்படுகிறது. இந்த ஒரு வாரப் 

பயணத்திை்ரபாது, ைரத்ிைால் பரராலிை் அவரை்ள், ைாமரூை் ஆயரை்னளயும், 

அதிைாரிைனளயும் ெந்தித்துப் ரபசுவார ்எை்றும், பாபமண்டா (Bamenda) 

ரபராலயத்தில் நினறரவற்றும் திருப்பலியில், பாபமண்டா உயர ்மனறமாவட்டத்திை் 

ரபராயர ்Andrew Nkea Fuanya அவரை்ளுை்கு, பாலியம் வழங்குவார ்எை்றும் 

அறிவிை்ைப்படட்ுள்ளது. ரமலும், Yaoundé எை்ற ஊரில், பதருரவாரை் குழந்னதைள் 

மற்றும் இளம் னைதிைளுை்பைை, இரயசு ெனப அருள்பணியாளர ்Yves Lescanne 

அவரை்ள் நம்பிை்னையிை் இல்லம் எை்று பபாருள்படும் Foyer de l'Esperance எை்ற 

இல்லத்னத நிறுவியதை் 40ம் ஆண்டு நினறவு நிைழ்வுைளிலும் ைரத்ிைால் பரராலிை் 

அவரை்ள் ைலந்துபைாள்வார ்எை்று அறிவிை்ைப்படட்ுள்ளது. 

இங்கிலொந்தில் 1,00,000 மரணங்கள் – ஆயரக்ளின் விண்ணப்பம் - சஜபரொம் 

லூயிஸ்  - இங்கிலாந்தில் வாழும் மத நம்பிை்னையுனடரயார,் மற்றும் மத நம்பிை்னை 

அற்ரறார ்அனைவரும், பிப்ரவரி 1ம் ரததி முதல், ஒவ்பவாரு நாளும், மானல 6 

மணிை்கு ஒரு சில மணித்துளிைள் ஒதுை்கி, பெபிை்குமாறு விண்ணப்பம். 

இங்கிலாந்து நாட்டில் ரைாவிட்-19 பபருந்பதாற்றிை் ைாரணமாை, இறந்ரதாரிை் 

எண்ணிை்னை 1 இலட்ெத்னத தாண்டியுள்ள ரவனளயில், அந்நாட்டிை் ைரத்ிைால், 

மற்றும், ஆங்கிலிை்ைை் ெனபனயெ ்ரெரந்்த ைாை்டரப்ரி மற்றும் ரவல்ஸ் ரபராயரை்ள், 

ஆகிரயார,் மை்ைளுை்கு விண்ணப்பங்ைனள விடுத்துள்ளைர.் 



 

 

பிரித்தாைியாவில் ரைாவிட்-19 தடுப்பூசி  (AFP or licensors)  

பவஸ்ட்மிை்ஸ்டர ்ரபராயர,் ைரத்ிைால் விை்பெை்ட் நிை்ரைால்ஸ் (Vincent Nichols), 

ைாை்டரப்ரி ரபராயர,் ெஸ்டிை் பவல்பி (Justin Welby), ரவல்ஸ் ரபராயர,் ஸ்டீபை் 

ரைாடப்ரல் (Stephen Cottrell) ஆகிரயார ்பவளியிடட்ுள்ள விண்ணப்பங்ைளில், 

பிரித்தாைியாவில் நிலவும் இந்த பபரும் பநருை்ைடினய எதிரப்ைாள்ள, மை்ைள் 

ஒை்றினணந்து இனறரவண்டல் பெய்யுமாறு அனழப்பு விடுத்துள்ளைர.் கிறிஸ்தவ 

நம்பிை்னையிை்படி, ொவு இறுதியாை உண்னம அல்ல, எை்பனதயும், நமது 

துயரங்ைனளயும், ரவதனைைனளயும் நை்கு அறியும் ைடவுள், நம் ைண்ணீர ்

அனைத்னதயும் துனடத்துவிடுவார ்எை்பனதயும் உணரந்்து, இனறரவண்டல் 

புரியுமாறு ரபராயரை்ள் இம்மடலில் கூறியுள்ளைர.் இந்த பபருந்பதாற்றிைால் 

வறிரயார,் முதிரயார,் மாற்றுத் திறைாளிைள் ஆகிரயார ்இதுவனர அனடந்துள்ள, 

இை்றும் அனடந்துவரும் துை்பங்ைனள நினைவுகூரந்்து நமது இனறரவண்டல்ைளும், 

பெயல்பாடுைளும் அனமயரவண்டும் எை்று ரபராயரை்ள் ரைடட்ுை்பைாண்டுள்ளைர.் 

பிரித்தாைியாவில் இறந்துள்ள 1 இலடெ்ம் ரபர ்எை்பது, பவறும் எண்ணிை்னை அல்ல, 

அவரை்ள் அனைவரும் ஒரு குடும்பத்திை் உறுப்பிைரை்ள் எை்பனத வலியுறுத்திை் கூறும் 

ைரத்ிைால் நிை்ரைால்ஸ், ரபராயரை்ள் பவல்பி, மற்றும் ரைாடப்ரல் ஆகிரயார,் 

இறந்தவரை்ள் அனைவரும், இனறவைிை் பாரன்வயில் வினலரயறப்பபற்றவரை்ள் 

எை்பனதயும் எடுத்துனரத்துள்ளைர.் இங்கிலாந்து மற்றும் ரவல்ஸ் பகுதிைளில் வாழும் 

மத நம்பிை்னையுனடரயார,் மற்றும் மத நம்பிை்னை அற்ரறார ்அனைவரும், பிப்ரவரி 

1ம் ரததி முதல், ஒவ்பவாரு நாளும், மானல 6 மணிை்கு ஒரு சில மணித்துளிைள் 

ஒதுை்கி, இந்த பபருந்பதாற்றிை் வினளவுைனள அைற்ற இனறரவண்டல் பெய்யுமாறு, 

ரபராயரை்ள் ரைடட்ுை்பைாண்டுள்ளைர.் (ICN) 



மவற உவர : அதிகொர ்தின் ஊற்றும் பணியும் அருள்பணி முவனைர் இபயசு 

கருணொநிதி  

 

31 ெைவரி 2021 ஆண்டிை் பபாதுை்ைாலம் 4ஆம் ஞாயிறு 

I. இனணெெ்ட்டம் 18:15-20 

II. 1 பைாரிந்தியர ்7:32-35 

III. மாற்கு 1:21-28 

 

ஒரு ொதாரண தாள். பத்திரம் எழுதுமிடத்தில் னைபயழுத்து னவை்ைப்படட்ு, முத்தினர 

இடப்பட்டவுடை் பொத்து எை்று ஆகிவிடுகிறது. ஒரு ொதாரண தாள். ஆளுநரிை் 

னைபயாப்பம் இருந்தால் அது பணம் எை்றாகி விடுகிறது. 

 

முை்பிை் பதரியாத இருவர.் திருமண நிைழ்வு. மணமைை் மணமைளுை்கு மாங்ைல்யம் 

அல்லது ரமாதிரம் அணிவிை்ை, ஒருவர ்மற்றவரர்மல் அதிைாரம் பைாண்டவரை்ளாை 

மாறுகிை்றைர.் ஒருவர ்மற்றவரர்மல் உரினம பைாண்டுகிை்றைர.் 

 

எளிய பிை்புலத்திலிருந்து வரும் ஒருவர.் அருள்பணியாளராை அருள்பபாழிவு 

பபற்றவுடை் அவர ்தை் ஆயருை்குை் கீழ் மனறமாவட்டத்திை் பங்கு அல்லது 

நிறுவைத்தில் அதிைாரம் பபற்றவராை மாறுகிை்றார.் 

 

ரபருந்து ஓடட்ுநருை்கு ரபருந்திை் ரமல் அதிைாரம். நடத்துைருை்குப் பயணிைள் ரமல் 

அதிைாரம். மருத்துவ மனையில் மருத்துவருை்கு ரநாயுற்றவரை்ள்ரமல் அதிைாரம். 

நாட்டிை் தனலவருை்கு அந்நாடட்ு மை்ைள்ரமல் அதிைாரம் எை எல்லா நினலைளிலும் 

அதிைாரத்திை் இருப்பும் இயை்ைமும் இருப்பனத நாம் ைாண்கிரறாம். 

 

சில அதிைாரங்ைனளை் ைண்டு நாம் அஞ்சுகிை்ரறாம். 

சில அதிைாரங்ைனள நாம் பவறுை்கிரறாம். 

சில அதிைாரங்ைனள நாம் விரும்பி ஏற்றுை்பைாள்கிரறாம். 

 

இன்வறய நற்செய்தி ைொெக ்தில், இரயசு அதிைாரத்ரதாடு ரபாதிை்கிை்றார,் 

அதிைாரத்ரதாடு தீய ஆவிைளுை்குை் ைட்டனள இடுகிை்றார.் இனவ இரண்னடயும் 



ரைடக்ிை்ற, ைாண்கிை்ற மை்ைள் திரள் வியை்கிறது. தீய ஆவி பதாழுனைை்கூடத்தில் 

இருை்கிறது. 'நீர ்யாபரை்று எைை்குத் பதரியும்' எை்று இரயசுனவ ரநாை்கிெ ்

பொல்வரதாடு, 'உமை்கு இங்கு எை்ை ரவனல?' எை்று ரைடக்ிறது. உண்னமயில், 

'உைை்கு இங்கு எை்ை ரவனல?' எை்று இரயசுதாை் தீய ஆவியிடம் ரைட்டிருை்ை 

ரவண்டும். மை்ைள் கூடி இனறரவண்டல் பெய்யும் இடத்தில் தீய ஆவி எப்படி வந்தது? 

மை்ைள் வாரந்ரதாறும் பதாழுனைை்கூடத்திற்கு வந்தாரை்ரளா இல்னலயா, தீய ஆவி 

பரகுலராை வந்தது. தீய ஆவி வந்து பெல்லும் அளவுை்குத்தாை் பதாழுனைை்கூடத்திை் 

இயை்ைம் இருந்தது எை்று எண்ணத் ரதாை்றுகிறது. தீய ஆவிை்கு பதாழுனைை்கூடம் 

பிடித்திருந்தது. 

 

தீய ஆவியிை் அதிைாரத்திற்குள் இருந்த ஒரு நபனர இரயசு விடுவிை்கிை்றார.் ஆை, 

உண்னமயாை அதிைாரம் யாரிடம் இருை்கிறது எை்பது இந்த நிைழ்விை் வழியாைத் 

பதளிவாகிறது. இஸ்ரரயல் மை்ைள் அதிைாரத்னத இரண்டு நினலைளில் பாரத்்தைர:் 

ஒை்று, மை்ைளால் மை்ைளுை்ைாை உருவாை்ைப்படும் அதிைாரம். குறிப்பாை, ஒரு 

குடும்பத்தில் பபற்ரறார ்தங்ைள் குழந்னதைள்ரமல் பைாண்டுள்ள அதிைாரம், ஓர ்

அரெை் தை் மை்ைள்ரமல் பைாண்டிருந்த அதிைாரம், மனறநூல் அறிஞரை்ள் தங்ைள் 

விளை்ைங்ைனள வழங்ைத் தாங்ைள் ொரந்்திருந்த பள்ளியிை் வழியாைப் பபற்ற 

அதிைாரம், ஆலயத்தில் குருை்ைள் பபற்றிருந்த அதிைாரம் ரபாை்றனவ. இது 

ைாலத்திற்கும் இடத்திற்கும் உட்பட்டது. ைாலத்னதயும் இடத்னதயும் தாண்டி ஒருவர ்

அதிைாரம் பெலுத்த முடியாது. எடுத்துை்ைாட்டாை, நாை் பபற்ரறார ்எை்பதற்ைாை 

எைை்கு அடுத்திருை்கும் வீட்டில் உள்ள குழந்னதயிை்ரமல் அதிைாரம் பெலுத்த 

முடியாது. இரண்டு, இனறவை் அல்லது ைடவுள் மை்ைளுை்கு வழங்கும் அதிைாரம். இது 

பற்றிய ரைள்வினய இரயசு பரிரெயரை்ளிடம் ரைடக்ிை்றார:் 'திருமுழுை்கு 

ரயாவானுை்கு, திருமுழுை்கு பைாடுை்கும் அதிைாரம் எங்கிருந்து வந்தது? 

மண்ணிலிருந்தா? விண்ணிலிருந்தா?' இரயசுவிை் இந்தை் ரைள்விை்கு அவரை்ள் 

பதிலிறுை்ை மறுை்கிை்றைர.் ரமலும், இரயசுவிை் பணிை்ைாலம் முழுவதும், அவருனடய 

எதிரிைள், 'பாவங்ைனள மை்ைிை்ை இவர ்யார?்' 'நீர ்எந்த அதிைாரத்தால் இப்படிெ ்

பெய்கிை்றீர?்' எை அவரிடம் நினறயை் ரைள்விைள் ரைடக்ிை்றைர.் தை் பாடுைளுை்கு 

முை் இரயசு விொரிை்ைப்படும் நிைழ்வில்கூட, 'உை்னை விடுதனல பெய்யவும் எைை்கு 

அதிைாரம் உண்டு, உை்னைெ ்சிலுனவயில் அனறயவும் எைை்கு அதிைாரம் உண்டு 

எை்பது உைை்குத் பதரியாதா?' எைப் பிலாத்து இரயசுவிடம் ரைட்ை, இரயசு, 

'ரமலிருந்து அருளப்படாவிடில் உமை்கு எை்ரமல் எந்த அதிைாரமும் இராது' எை்கிறார ்

(ைாண். ரயாவா 19:10-11). 

 

பமலிருந்து ைரும் அதிகொரம் அல்லது இவறைன்  ரும் அதிகொரம் என்றொல் என்ன? 

 

இனதப் புரிந்துபைாள்ள இை்னறய முதல் வாெைம் (ைாண். இெ 18:15-20) உதவுகிறது. 

இஸ்ரரயல் மை்ைள் பாலும் ரதனும் பபாழியும் ைாைாை் நாடட்ுை்குள் நுனழயுமுை் 

அவரை்ரளாடு உனரயாற்றும் ரமாரெ, 'உை் ைடவுளாகிய ஆண்டவர ்உை் ெரைாதரர ்

நடுவிைிை்று எை்னைப் ரபால் ஓர ்இனறவாை்கிைனர ஏற்படுத்துவார'் எை்கிறார.் இந்த 

இனறவாை்கிைர ்யார?் எை்ற ரைள்வி யூத இலை்கியங்ைள் பலவற்றில் எழுகிை்றது. 

அதிைமாை இலை்கியங்ைள், 'பபாதுவாை இனறவாை்கிைர ்பற்றிய பதிவு இது' எை்றும், 

சில, 'இது இனறவாை்கிைர ்எரரமி யானவை் குறிை்கிறது' எை்றும் பொல்கிை்றைர.் 

ஆைால், நற்பெய்தியாளரை்னளப் பபாருத்தவனரயில், 'இது இரயசுனவரய 

குறிை்கிறது.' ஏபைைில், இந்த இனறவாை்கிைர ்பபற்றிருை்கும் மூை்று பண்புைனள 

இரயசு பபற்றிருை்கிை்றார.் 

 

அவை எவை? 

 



(அ) ஆண்டவர ்தாரம அந்த இனறவாை்கிைனர மை்ைள் நடுவிைிை்று ஏற்படுத்துவார ்

 

(ஆ) ஆண்டவர ்தம் வாரத்்னதைனள அவருனடய வாயில் னவப்பார.் 

 

(இ) ஆண்டவர ்ைட்டனளயிடுவது அனைத்னதயும் அந்த இனறவாை்கிைர ்ரபசுவார.் 

 

ஆை, இனறவாை்கிைர ்எை்பவர ்வரவிருப்பவற்னற முை்குறித்துெ ்பொல்லும் 

குறிபொல்பவர ்அல்லது ரொதிடை் ைாரர ்எை்ற நினல மாறி, அவரை்ள் மை்ைள் முை் 

இனறவை் ொரப்ாைவும், இனறவை் முை் மை்ைள் ொரப்ாைவும் ரபசுபவர ்எை்ற புரிதல் 

உருவாகிறது. அந்த நினலயில் இரயசுவிை் இனறயாட்சிப் பணி எை்பது ஓர ்இனற 

வாை்கிைர ்பணியாை இருை்கிறது. ஆண்டவரிை் வாரத்்னதைனள அறிவிை்கிை்றார,் 

வல்ல பெயல்ைள் பெய்கிை்றார.் 

 

இரயசு இரண்டு நினலைளில் தைை்கு முந்னதய இனறவாை்கிைரை்ள் மற்றும் தை் 

ெமைாலத்து மனறநூல் அறிஞரை்னளவிட ரமை்னமயாைவராை இருை்கிறார:் 

 

(அ) மற்ற இனறவாை்கிைரை்ள் எல்லாம் இனறவாை்குனரை்கும்ரபாது, 'ஆண்டவர ்

கூறுகிறார'் எை ஆண்டவரிை் அதிைாரத்திை்கீழ் இனறவாை்கு உனரத்தைர.் ஆைால், 

இரயசுரவா, 'நாை் உைை்குெ ்பொல்கிரறை். எழுந்து நட!' எை்று தை் வாரத்்னதைளிை் 

அதிைாரத்னத தைை்குள்ரள பைாண்டிருை்கிை்றார.் 

 

(ஆ) மற்ற மனறநூல் அறிஞரை்ள் மனறநூல் பகுதிைனள விளை்கிெ ்பொல்லும்ரபாது, 

தங்ைளுனடய விளை்ை வுனரைனள தங்ைளுை்கு முை்பெை்ற மனறநூல் அறிஞரை்ள் 

மற்றும் தாங்ைள் ொரந்்திருந்த பள்ளிைளிை் ைருத்துைனள ஒட்டி விளை்ைம் தந்தைர.் 

எடுத்துை்ைாட்டாை, ஒரு ரபி இை்பைாரு ரபியிை் விளை்ைத்னத ஒட்டிரய தை் 

விளை்ைத்னதயும் அளிப்பார.் ஆைால் இரயசு, பதாழுனைை்கூடத்தில் எொயாவிை் 

இனறவாை்குப் பகுதினய வாசித்தவுடை், அதற்கு விளை்ைம் தருவதற்குப் பதிலா, 

'நீங்ைள் ரைட்ட இந்த இனறவாை்கு இை்று நினறரவறிற்று!' எை்கிறார ்(ைாண். லூை் 4). 

தாரை இனறவாை்கு நூல்ைளிை் நினறவு எைத ்தை்னை முை்பமாழிகிறார ்இரயசு. 

 

இந்த இரண்டும் இை்னறய நற்பெய்தி வாெைத்திலும் நடந்ரதறுகிறது. முதலில், இரயசு 

அதிைாரம் பைாண்டவராைப் ரபாதிை்கிை்றார.் இரண்டு, தீய ஆவி ரமல் அதிைாரம் 

பைாண்டு தீய ஆவினயத் தை் பொல்லால், தை் அதிைாரத்தால் விரடட்ுகிை்றார.் 

 

இந்தப் பிை்புலத்தில்தாை், எம்மாவு சீடரை்ள் எருெரலமிலிருந்து வழிநடந்தரபாது, 

தங்ைரளாடு மனறவாை வழிநடந்த இரயசுவிடம், 'நாெரரத்து இரயசுனவப் 

பற்றிரயதாை் ரபசுகிரறாம். அவர ்ைடவுளுை்கும் மை்ைள் எல்லாருை்கும் முை்பாைெ ்

பொல்லிலும் பெயலிலும் வல்ல இனறவாை்கிைராைத் திைழ்ந்தார'் (ைாண். லூை் 24:19) 

எைப் பதிவு பெய்கிை்றார.் மாற்கு நற்பெய்தியில், இரயசு தை் முதற்சீடரை்னள 

அனழத்த பிை்ைர,் பதிவு பெய்யப்படும் முதல் நிைழ்ரவ அவருனடய ரபாதனை மற்றும் 

வல்ல பெயலிை் இயல்னப எடுத்துனரப்பதாை இருை்கிை்றது. இவ்வாறாை, மாற்கு, 

மை்ைளும் தீய ஆவிைளும் இரயசுவிை் அதிைாரத்னத ஏற்றுை்பைாண்டதாைப் பதிவு 

பெய்கிை்றார.் 

 

இன்வறய இரண்டொம் ைொெக ்தில் (கொண். 1 சகொரி 7:32-35), மணத்துறவு பற்றித் 

பதாடரந்்து ரபசுகிை்றார ்பவுல். திருமண உறவில் ைணவை் மனைவி ரமலும், மனைவி 

ைணவை் ரமலும் பைாண்டிருை்கும் அதிைாரத்தில் உரினம இருப்பரதாடு, ைவனலயும் 

இருப்பதாைெ ்பொல்கிை்றார ்பவுல். ஏபைைில், அங்ரை ஒருவர ்அடுத்திருப் பவருை்கு 

உைந்தனதெ ்பெய்யும்ரபாரத அங்ரை அதிைாரம் கினடை்கிறது. எடுத்துை்ைாட்டாை, 



ைணவர ்தை் மனைவிரமல் அதிைாரம் பைாள்ள ரவண்டுபமைில், அவருை்கு 

உைந்தனதெ ்பெய்ய ரவண்டும். பல ரநரங்ைளில் அடுத்தவருை்கு உைந்தது எை்று 

அறிந்துபைாள்வரத பபரிய ரபாராட்டமாை அங்கு இருை்கிறது. ஆைால், மணமாைாதவர ்

ஆண்டவருை்கு உைந்தனத நினறரவற்றுவதால் அவர ்ஆண்டவரிடம் 

பற்றுை்பைாண்டிருை்கிறார.் ஆண்டவரிை் பபாருடட்ு தை் அதிைாரத்னத இழை்ை முை் 

வருகிை்றார.் 

 

ஆை, முதல் வாெைத்தில், ரமாரெ, இனறவாை்கிைரிை் அதிைாரம் இனறவைில் 

ஊற்பறடுை்கிறது எை முை் பமாழிகிறார.் நற்பெய்தி வாெைத்தில், இரயசு, 

இனறவைிை் மைைாை, தாரை அதிைாரத்னதை் பைாண்டிருை் கிறார.் அந்த அதிைாரம் 

அவருனடய ரபாதனை மற்றும் வல்ல பெயலில் பவளிப்படுகிறது. இரண்டாம் 

வாெைத்தில், மணவுறவிை் அதிைாரத்னதயும் தாண்டி, மணத்துறவிை் அதிைாரம் 

ஒருவனரை் ைவனலயிை்றி இருை்ைவும், ஆண்டவரர்மல் பற்றுை்பைாண்டிருை்ைவும் 

பெய்கிறது எை்கிறார ்பவுல். 

 

அதிைாரம் இை்று எல்லா நினலைளிலும் ரமரலாங்கி நிற்கிறது. அதிைாரம் பல 

ரநரங்ைளில் வை்முனறயால் பிறழ்வுபடுகிறது. அல்லது அதிைாரம் சில ரநரங்ைளில் 

வலுவற்றவரை்ளுை்கு எதிராைை் ைட்டவிழ்ை்ைப்படட்ு, வலுவற்றவரை்னள இை்னும் 

பநாறுை்குகிறது. நாம் எந்த நினலயில் இருந்தாலும் நமை்பைை்று ஓர ்அதிைாரம் 

இருை்ைரவ பெய்கிறது. ஒரு குழந்னதயும் கூட தாை் னவத்திருை்கும் தை் 

பபாம்னமயிை்ரமல் தை் அதிைாரத்னதை் ைாட்ட வினழகிறது. 

 

இன்று நம் அதிகொர ்தின் ஊற்றும் பணியும் எப்படி இருக்க பைண்டும்? 

 

(அ) இவற வமய அதிகொரம் 

 

இனறவை் ஒருவரர நம் அதிைாரத்திை் ஊற்று எை எண்ண ரவண்டும். இப்படி 

எண்ணுவதால் நம் அதிைாரத்திை் வனரயனறனய நாம் உணரந்்துபைாள்ள முடியும். 

இனறவை் எைை்கு அளிை்கும் அதிைாரம் நாை் நை்னம - தீனமனயத் பதரிவு பெய்யப் 

பயை்படுகிறது. அந்த அடிப்பனட அதிைாரத்னதரய நாை் தவறாைப் பயை்படுத்திரைை் 

எை்றால், மற்ற அதிைாரத்னதயும் நாை் தவறாைரவ பயை்படுத்துரவை். நாை் எந்த 

நினலயில் அதிைாரம் பைாண்டிருந்தாலும் எை் அதிைாரத்திை் ஊற்று இனறவை் எை்று 

இருை்ை ரவண்டும். புைித பவுல் அப்படி நினைத்ததால்தாை், மணத்துறவு பற்றிய 

அறிவுனரனய அவரால் வழங்ை இயலுகிறது. 

 

(ஆ) அதிகொரம் பணி செய்ை ற்பக 

 

இரயசுவிை் அதிைாரம் ரபாதிப்பதிலும், வல்ல பெயல் பெய்வதிலும் பவளிப்படுகிறது. 

ஆை, பொல்லும் பெயலும் ஒருவரிை் அதிைாரத்திலிருந்து புறப்படுகிை்றை. அப்படிப் 

புறப்படும் பொல்லும் பெயலும் மற்றவருை்கு நை்னம பெய்ய ரவண்டுரம அை்றி, 

ஒருரபாதும் தீனம பெய்தல் கூடாது. இை்று, அதிைாரப் பிறழ்வுைள் பொல் மற்றும் 

பெயல் எை்னும் இரண்டு நினலைளில்தாம் நடந்ரதறுகிை்றை. அடுத்தவர ்வாழ்வு 

பபறுகிறார ்எை்பரதாடு, அங்ரை நாமும் வாழ்வு பபற ரவண்டும். எை் அதிைாரத்தால் 

தீனம அைல ரவண்டும். 

 

(இ) ஆண்டைருக்கு உகந் து 

 

ஆண்டவருை்கு உைந்தனத நாடுபவரை்ள் ைவனலயிை்றி இருப்பாரை்ள் எைெ ்

பொல்கிறார ்பவுல். ஒருவர ்தை் அதிைாரத்திை் ஊற்று இனறவை் எை்பனத 



உணரந்்தால், அவர ்மற்றவருை்குத் தை் பொல்லாலும் பெயலாலும் நை்னமைள் 

பெய்தால் அவர ்ஆண்டவருை்கு உைந்தனதரய பெய்கிை்றார.் ஆை, வாழ்விை் 

ஒவ்பவாரு ைட்டத்திலும், எைை்கு உைந்தனத நாடாது, ஆண்டவருை்கு உைந்தனத நாட 

நாை் முயற்சி பெய்ய ரவண்டும். பல ரநரங்ைளில் எைை்கு உைந்தது எது எை்பனத 

அறிந்துபைாள்ளரவ எைை்குை் குழப்பமாை இருை்ை, ஆண்டவருை்கு உைந்தனத நாை் 

எப்படிை் ைண்டறிவது எை்ற ரைள்வி எழலாம்? பராம்ப எளிதாை விடயம். எைை்கு 

உைந்தனத நாை் பெய்யும்ரபாது அங்ரை ைவனல பிறை்கிறது. ஆண்டவருை்கு உரியனத 

நாை் பெய்யும் ரபாது ைவனலைள் அைல்கிை்றை. இதுரவ அளவுரைால். 

 

அருள்திரு. பயசு கருணொநிதி, மதுனர உயரம்னறமாவட்டம், இனணப் ரபராசிரியர,் 

புைித பவுல் அருள்பணிப் பயிற்சியைம், 

திருெச்ிராப்பள்ளி 620 001, அனழை்ை 948 948 21 21, மிை்ைஞ்ெல் : yesu@live.in 

உடல் நலம் : ஒை்ைொவமவய ஏற்படு ்தும் குளுட்டன் உணவுகள்... யொசரல்லொம் 

 விரக்்க பைண்டும்? - ஸ்ரீமதி சைங்கட்ரொமன் (விைடை் ) 

 
Gluten foods 

 

குளுட்டை் ஃப்ரீ டயட் ெமீப ைாலமாை மிைவும் பிரபலமாகியுள்ளது. குளுட்டனை 

எல்ரலாரும் தவிரை்்ை ரவண்டும் எை்ற அவசியமில்னல. ஆைால் `சீலியாை்' (celiac) 

எைப்படும் ரநாய் உள்ளவரை்ள் அவசியம் குளுட்டை் ஃப்ரீ உணவுைனளரய உடப்ைாள்ள 

ரவண்டும். 

 

எப்ரபாதும் இல்லாத அளவுை்கு உணவு பற்றிய விழிப்புணரவ்ு ைடந்த சில மாதங்ைளில் 
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மிைவும் அதிைமாகி உள்ளது. குறிப்பாை, இந்தை் பைாரராைா ைாலத்தில் மை்ைளிை் 

ைவைம் சிறந்த ெத்தாை, மருத்துவ குணமுள்ள உணவுமுனறனயை் ைனடப்பிடிப்பது 

மற்றும் ரநாயற்ற வாழ்வு பை்ைம் பை்மடங்கு அதிைரித்திருை்கிறது. 

 

உணரவ மருந்து எை்பது எல்ரலாரும் அறிந்தரத. ஆைால், பலருை்கு சில வனை 

உணவுைள் ஒவ்வானமயாை மாறிவிடுகிறது. அவற்றில் ஒை்றுதாை் குளுட்டை் ைலந்த 

உணவுைள். 

 

குளுட்டை் எை்பது ஒரு வனை புரதம். பனெத்தை்னம நினறந்தது. ரைாதுனம, பாரல்ி 

ரபாை்ற தாைிய வனைைளில் இந்த குளுட்டை் அதிைம் ைாணப்படுகிறது. ஒடட்ும் 

தை்னம, பநகிழ்வுத் தை்னம மற்றும் பமல்ல எளிதாை தை்னம ரபாை்றனவ குளுட்டை் 

உணவுைளிை் இயல்புைள். இதைால் இனத பிரட், பிஸ்ைட், ரஸ்ை், ரபை்ைரி உணவு 

வனைைளில் அதிைம் பயை்படுத்துகிறாரை்ள். 

 

குளுட்டை் ஃப்ரீ டயட் ெமீப ைாலமாை மிைவும் பிரபலமாகியுள்ளது. குளுட்டனை 

எல்ரலாரும் தவிரை்்ை ரவண்டும் எை்ற அவசியமில்னல. ஆைால் `சீலியாை்' (celiac) 

எைப்படும் ரநாய் உள்ளவரை்ள் அவசியம் குளுட்டை் ஃப்ரீ உணவுைனளரய உடப்ைாள்ள 

ரவண்டும். 

 

வயதாை சிலருை்கு மடட்ுரம இந்தப் புரதத்னத ஜீரணிை்ை ெகிப்புத் தை்னம இல்லாமல் 

இருை்கும். அவரை்ள் மடட்ுரம குளுட்டை் ஃப்ரீ உணவுப் பழை்ைத்னதை் ைனடப்பிடிை்ை 

ரவண்டும். இவரை்ளுை்கு குளுட்டை் உள்ள உணவுைளாை ெப்பாத்தி , பிரட், ரனவ 

அல்லது ரெமியா உண்ணும்ரபாது வயிற்றுவலி, அடிை்ைடி மலம் ைழிப்பது, நாள்பட்ட 

வயிற்றுப்ரபாை்கு, அதீத ரொரவ்ு, மலெச்ிை்ைல், ரபாை்ற அறிகுறிைள் பதரிந்தால் 

அவரை்ள் `உணவு ெகிப்புத் தை்னம படஸ்ட்' (உணவு இை்டாலரை்ஸ்) பெயதுபைாள்ள 

ரவண்டும். அவரை்ள் குறிப்பிட்ட அந்த உணவுைனளத் தவிரை்்ைலாம். 

 

உடல் எனடனயை் குனறை்ை பலரும் இந்த குளுட்டை் ஃப்ரீ உணவுமுனறனயப் 

பிை்பற்றுகிறாரை்ள். இதற்குப் ரபாதுமாை மருத்துவ ஆதாரங்ைள் இல்னல. ரபலை்ஸ்டு 

டயட் எைப்படும் ெமெச்ீர ்உணவு வனைைைனள நம் அை்றாட உணவில் 

ரெரத்்துை்பைாள்ள ரவண்டும். அப்ரபாதுதாை் நம் உடலுை்கு எல்லா ெத்துைளும் 

கினடை்கும். 

 

நம் அை்றாட ரவனலைனளெ ்பெய்ய உடல் ொரந்்த ெை்தினய மடட்ும் அல்லாமல் நம் 

மூனளனயயும் சீராை இயங்ை னவை்ை ெமெச்ீர ்உணவுைள் அவசியம். எல்லா 

தாைியங்ைள், ைாய்ைறிைள், புரதெெ்த்து நினறந்த பருப்பு வனைைள், முடன்ட, பால் 

மற்றும் தயிர,் மீை் ரபாை்றவற்னற நம் உணவில் அை்றாடம் ரெரத்்துை்பைாள்ள 

ரவண்டும். ெமெச்ீர ்உணவுைள், மூனள ஆரராை்கியம், ஞாபைெை்தி, ைவைம், 

கிரகிை்கும் தை்னம ஆகியவற்னற அதிைரிப்பனவ. 

 

குளுட்டன் உள்ள உணவுகள் 

 

    ரைாதுனம 

    பாரல்ி 

    ைம்பு 

    ஓடஸ்் 

    பிரட் 

    பிஸ்ைட் 

    ரஸ்ை் 



    ரனவ 

    ரெமியா 

    பபருங்ைாயம் 

    னமதா 

    ைஞ்சி மாவு 

 

Barley 

குளுட்டன் ஃப்ரீ உணவு ைவககள் 

 

 



பழங்ைள் 

    ைாய்ைறிைள் 

    முடன்ட 

    பால் மற்றும் பால் ொரந்்த உணவுைளாை தயிர,் பைீர,் பவண்பணய், பநய், ரைாவா 

    அரிசி உணவுைள் 

    மை்ைாெர்ொளம் 

    எல்லா வனையாை மீை்ைள் 

    அனெவ உணவுைள் 

    தினை வனைைள் 

    கீை்வா 

    தண்டுை்கீனர வினத மாவு 

    பழுப்பரிசி 

 

 

குளுட்டை் உள்ள உணவுைனள உடப்ைாள்ள முடியாதவரை்ள் ைம்பு மாவு, மை்ைாெர்ொள 

மாவு, பலா மாவு, மரவள்ளிை்கிழங்கு மாவு, அரிசி மாவு, தண்டுை்கீனர வினத மாவு 

ரபாை்றவற்றில் ரதானெ மற்றும் ெப்பாத்தி பெய்ய ரைாதுனம மாவுை்கு மாற்றாைப் 

பயை்படுத்தலாம். குளுட்டை் ஃப்ரீ டயடன்ட மருத்துவர ்அல்லது உங்ைள் உணவு 

ஆரலாெைர ்பரிந்துனரயிை்படி பிை்பற்றப்பட ரவண்டும். பவளியில் உணவைங்ைளில் 

ொப்பிடும்ரபாது எந்த உணவுைளில் ரைாதுனம ரெரத்்திருத்திருை்கிறாரை்ள் எை்பனதை் 

ரைடட்ு உணவு உடப்ைாள்ள ரவண்டும். ஃபுட் ரலபிள் எைப்படும் அட்டவனண எல்லா 

பாை்பைட் உணவுைளிலும் இருை்கும். இனத அவசியம் பாரத்்து வாங்குவனதப் 

பழை்ைமாை னவத்துை்பைாள்ள ரவண்டும். 

 

- ஸ்ரீமதி சைங்கட்ரொமன், கிளினிக்கல் டயட்டீஷியன் அண்டு சைல்சனஸ் 

நியூட்ரிஷனிஸ்ட் 

https://www.vikatan.com/food/healthy/a-dietician-explains-who-need-to-avoid-gluten-

foods-and-guides-to-a-gluten-free-diet 

https://www.vikatan.com/food/healthy/a-dietician-explains-who-need-to-avoid-gluten-foods-and-guides-to-a-gluten-free-diet
https://www.vikatan.com/food/healthy/a-dietician-explains-who-need-to-avoid-gluten-foods-and-guides-to-a-gluten-free-diet


புரி ல் : ரொகுல் கொந்தியுடன் பி.பஜ.பி-வய முட்டி பமொ  வைக்கும் ெொைரக்்கர் 

யொர்? ெக்திபைல் - 

வை்பைாடுனம பதாடரப்ாை ைருத்துை்கு ராகுல் ைாந்தி மை்ைிப்பு ரைார ரவண்டும் 

எை்று பி.ரெ.பி-யிைர ்பைாந்தளித்தரபாது, `நாை் ராகுல், ொவரை்்ைர ்அல்ல' எை்றார.் 

அனதை் ைண்டித்த மைாராஷ்ட்ரா பி.ரெ.பி, ெட்டமை்றத்துை்கு `நாை் ொவரை்்ைர'் எை்று 

அெச்ிடப்பட்ட பதாப்பி அணிந்து எதிரப்்பு பதரிவித்தது. 

 
ெொணக்கியர் - அமி ் ஷொ - ெொைரக்்கர் 

அமித் ஷாவிை் `ொவரை்்ைர ்பாெம்' அகிலம் அறிந்த ஒை்று. அவரது வீட்டில் 

நிரந்தரமாைரவ ஒரு ொவரை்்ைர ்வனரபடம் உண்டு. எப்ரபாதும், அதை் முை்ைால் 

அமரந்்தபடிதாை், ரபாட்ரடாவுை்கு ரபாரஸ பைாடுப்பார ்மைிதர.் 

 

ஆை, விஷயம் பதளிவாகிறது. ொவரை்்ைனர அதிைாரபூரவ்மாை அங்கீைரிப்பதற்ைாை 

ரவனலைள், ரவைபமடுத்துவிட்டை. ஏற்பைைரவ, `ரூபாய் ரநாட்டில் ொவரை்்ைர ்

படத்னதப் பபாறிை்ை ரவண்டும்’ எை்ற ரைாரிை்னை ரவறு நினறய ஆண்டுைளாை 

நிலுனவயில் இருை்கிறது. அதுவும் இைி ரமபலழுந்து வரை்கூடும். இதை் ஆபத்னத நாம் 

எந்தளவுை்கு உணரந்்திருை்கிரறாம் எை்று பதரியவில்னல. ஏபைை்றால், ொவரை்்ைருை்கு 

அளிை்ைப்படும் அங்கீைாரம் எை்பது, பவறுமரை அவருை்ைாை அங்கீைாரம் மடட்ுமல்ல. 

அது, அவரது ரைாட்பாடட்ுை்கு அளிை்ைப்படும் அங்கீைாரமும்கூட. இந்த ரநரத்தில், 

ொவரை்்ைர ்யார,் அவரது அரசியல் எப்படிப்பட்டது, அவர ்பாடுபட்டது யாருை்ைாை 

எை்பனதபயல்லாம், விரிவாைப் ரபெ ரவண்டியது அதிஅவசியமாகிறது. 

இல்னலபயை்றால், நானளை்கு ரூபாய் ரநாட்டில் ைாந்திை்குப் பதில் ொவரை்்ைர ்

சிரிப்பனத, வரும் தனலமுனறப் பிள்னளைள் பாரை்்ை ரநரிடும். அமித ்ஷா ரவறு 

`வரலாற்னற மாற்றி எழுதுரவாம்’ எை்று பீதி கிளப்பிை் பைாண்டிருை்கிறார.் ஆைரவ, 

இப்ரபாது ரபசுவதுதாை் ெரி! 

 

ொவரை்்ைர ்ஒரு சிந்தனைவாதி எை்பதில் எவரும் ெந்ரதைம் பைாள்ள ரவண்டியதில்னல. 

அவர ்சிந்தனைவாதிதாை்! ஆைால், அவரது சிந்தனைைள் எனத ரநாை்கி இருந்தை 

எை்பதுதாை் முை்கியமாைது. அனதரய அதிைம் ைவைத்தில் எடுத்து விவாதிை்ை 

ரவண்டும். அவரது சிந்தனை எை்ை. இந்து ராஷ்டிரம்தாை்! அந்த இந்து ராஷ்டிரம் 

எப்படியிருை்கும் அவரர அனத விவரிை்கிறார.்.. `எவபரல்லாம் இந்து மதத்னதெ ்

ொரந்்தவரை்ள் இல்னலரயா, அவரை்பளல்லாம் இந்தியரை்ளும் அல்ல’. ஒரு 

ரதசியத்துை்கு பைாடுை்ைப்படும் `Motherland, Fatherland' எை்ற ைருத்துரு 

வாை்ைங்ைனளத் தாண்டி, `Holy land' எை்ற ைருத்துரு வாை்ைத்னத பைாண்டுவந்து 

னவை்கிறார ்ொவரை்்ைர.் அவரது அந்தத் தத்துவத்திை்படி, இஸ்லாமியரை்ள், 

கிறிஸ்துவரை்ள் இந்தியரை்ள் அல்லர.் ஏபைை்றால், அவரை்ளிை் புண்ணியபூமி 

அரரபியாவிலும் பாலஸ்தீைத்திலும் இருை்கிறது எை்பது அவரது வாதம். இனதத்தாை் 



1905 பதாடங்கி 1966 வனர பவவ்ரவறு வாரத்்னதைளில் ரபசிை்பைாண்டிருந்தார ்அவர.் 

அதாவது, அவர ்மரணத்னதத் தழுவும் வனர அதிலிருந்து மாறரவ இல்னல. 

ைனடசிை்ைாலங்ைளில், `இஸ்லாமிய ஆட்சியாளரை்ள் இந்து பபண்ைனளெ ்

சூனறயாடியனதப் ரபாலரவ, இந்துை்ைள் இஸ்லாமியப் பபண்ைனளெ ்சூனறயாட 

ரவண்டும்’ எை்று பொல்லும் அளவுை்குை்கூட அவர ்இறங்கியிருை்கிறார.் மத 

அடிப்பனடவாதத்தில் அவரது மைம் எந்த அளவுை்கு பைட்டித்தட்டிப் ரபாயிருந்ததது 

எை்பதற்ைாை உதாரணம், அந்த வாரத்்னதைள். 

 

ெைநாயை அரசியலில் ஒரு பாலபாடம் உண்டு. அதாவது, ‘அனைவனரயும் 

உள்ளடை்கும் அரசியலுை்கு (Inclusive Politics) எவபரல்லாம் அெச்ுறுத்தலாை 

இருை்கிறாரை்ரளா, அவரை்பளல்லாம் ெைநாயைத்துை்கும் எதிராைரவ நிற்கிறாரை்ள்’ 

எை்பரத, அது. ொவரை்்ைர,் அனைவனரயும் உள்ளடை்கும் அரசியலுை்கு எதிராை 

நிை்றவர.் இங்ரைரய பிறந்து, இங்ரைரய வாழ்ந்து வரும் மாற்று மதத்தவரை்னள 

`Others' எை்று கூொமல் பொை்ைவர ்அவர.் `அவரை்ளுை்கு எந்த விதத்திலும் இந்த நாடு 

பொந்தமில்னல' எை்ற ைருத்தாை்ைத்னத, ொவரை்்ைரிை் எழுத்துைளில் திரும்பத் திரும்ப 

பாரை்்ை முடிகிறது. ஆைரவ, அவர ்இந்தியாவிை் ெைநாயைப் பண்புை்கு முற்றிலும் 

எதிராைவர!் இப்படிப்பட்டவருை்கு, அகிலத்திை் மாபபரும் ெைநாயை நாட்டிைராை 

நாம், பாரத ரத்ைா பைாடுத்து அழகுபாரை்்ைப் ரபாகிரறாமா? அப்படிெ ்பெய்தால், 

நமை்கு அடுத்து வரும் தனலமுனறயிைர ்நம்னமப் பற்றி எை்ை மதிப்பு 

னவத்திருப்பாரை்ள்? 

 

ைாந்தி 'Power to people' எை்று பொை்ைார ்எை்றால், ொவரை்்ைர ்அதிலிருந்து அப்படிரய 

ரவறுபடட்ு ‘Power over people’ எை்று பொை்ைார.் அதாவது, மை்ைளிை் மீது அரசு 

ரமலாதிை்ைம் பெலுத்துவனத அப்பட்டமாை ஆதரித்தவர ்ொவரை்்ைர.் ரபாதாை்குனறை்கு, 

இந்தியானவ இந்துை்ைள் ஆதிை்ைம் பெலுத்தும் ஒரு ராணுவ ரதெமாை உருவகித்தார ்

ொவரை்்ைர.் ைாந்தி 'Power to people' எை்று பொை்ைார.் ொவரை்்ைர ்அதிலிருந்து 

அப்படிரய ரவறுபடட்ு `Power over people’ எை்று பொை்ைார.் அதாவது, மை்ைளிை் மீது 

அரசு ரமலாதிை்ைம் பெலுத்துவனத அப்பட்டமாை ஆதரித்தவர ்ொவரை்்ைர.் 

அதைால்தாை் அவருை்கு பெரம்ைி பிடித்தது. பிை்ைாளில், இஸ்ரரலும் அவரது 

மைனதை் ைவரந்்ததற்குை் ைாரணம் அதுரவ. இந்தியானவ ைாலைியாதிை்ைத்திை் 

ைண்ைள் பைாண்டு பாரத்்தவர ்ொவரை்்ைர’் எை்று சில ஆய்வாளரை்ள் பொல்வது, 

அதைாரலரய! 

 

இந்துத்துவத்னத ைண்டுபிடித்தவர ்ொவரை்்ைரத்ாை்! விரவைாைந்தரும் அரவிந்தரும் 

திலைரும் `இந்துயிஸம் (Hinduism)’ எை்று ரபசியனத, `இந்துத்துவம் (Hindutva)’ எை்ற 

இடத்துை்கு நைரத்்தியவர ்ொவரை்்ைர.் இந்துயிஸத்னத, இந்துமதத்னதப் பிை்பற்றுவது, 

அனதப் பற்றி ரபசுவது, அதை் தத்துவங்ைனள பரப்புவது எை்று வனரயறுை்ைலாம். 

ஆைால், இந்துத்துவம் அப்படியல்ல. அது, இந்துை்ைனள ஒருங்கினணப்பது, 

ஒருங்கினணத்து ஓர ்இந்து ெமுதாயத்னதை் ைட்டனமப்பது! அதாவது, இந்துயிஸம் 

இந்துை்ைனள ஒரு மதமாைப் பாரத்்தால், இந்துத்துவா ஓர ்இைமாைப் பாரை்்கும். அந்த 

இைத்திை் ஆதிை்ைத்துை்குள் அது ரதெத்னதை் பைாண்டு வரும். அந்தத ்ரதெத்தில், 

சிறுபாை்னம இைத்தவரை்ள் இரும்புை்ைரம் பைாண்டு ஒடுை்ைப்படுவாரை்ள். 

அவரை்ளுை்பைை்று எந்த உரினமயும் இருை்ைாது. இனத ரநாை்கிரய, அந்த 'Holy land' 

எை்ற பதத்னத பவகு ொதுரியமாைப் பயை்படுத்திைார ்ொவரை்்ைர.் 

 

ெொைரக்்கர் 



 

இந்தியானவ முழுவதுமாை `இந்துமயமாை்குவரத’ ொவரை்்ைரிை் ரநாை்ைம். அதற்ைாை, 

பனட உருவாை்குவது, அந்தப் பனடனய மை்ைள் ரமல் பெலுத்தி அவரை்னள ஆளும் 

அதிைாரத்னத அனடவது, அந்த அதிைாரத்திை் வழிரய, நாடு முழுவதும் 

ஒற்னறத்தை்னமனயை் பைாண்டுவருவது எை்று, பதளிவாை வனரபடம் வனரகிறார ்

ொவரை்்ைர.் `Hinduise all politics, Militarize Hinduism' எை்ற பதத்னத அவர ்அடிை்ைடி 

பயை்படுத்துகிறார.் இந்த ஒருங்கினணத்தனல பெய்ய அவருை்கு ஒரு எதிரத்்தரப்பு 

ரதனவப்பட்டது. அதைால்தாை், இந்து அல்லாதவரை்னள, அதாவது இஸ்லாமியரை்னள, 

கிறிஸ்துவரை்னள ‘Others' எை்று அனழத்து, `Self' எைப்படும் இந்துை்ைளிை் 

எதிரிைளாைை் ைட்டனமை்கிறார ்அவர.் னெைரை்ள், சீை்கியரை்ள், பபௌத்தரை்னளை்கூட 

அவர ்ஓரமாைரவ நிறுத்துகிறார.் அதுவும், அை்னபயும் ெமத்துவத்னதயும் ரபாதித்த 

பபௌத்தத்னத, இஸ்லாம் கிறிஸ்துவத்துை்கு இனணயாை பவறுை்கிறார.் அவருனடய, 

'Hindutva : Who is a Hindu' புத்தைம், ஏறை்குனறய ஹிடல்ரிை் 'Mein kampf' புத்தைத்துை்கு 

இனணயாைது! 

 

ொவரை்்ைரிை் இந்து ராெ்ஜியத்திை் இை்பைாரு ஆபத்து, அது இந்து ெமுதாயத்னதரய 

பிளவுபடுத்திப் பாரை்்கிறது எை்பது. இதற்கு, ொவரை்்ைர ்அவ்வளவு பபரிய 

ெைாதைவாதியும் அல்ல. ைடவுள் நம்பிை்னையும்கூட அவருை்கு குனறவுதாை். Agnostic 

வனைனயெ ்ரெரந்்தவர.் அவரிை் மனைவியும் மைனும் இறந்தரபாதுகூட, அவர ்

மதெெ்டங்குைள் ஏதும் பெய்யவில்னல. ஆைால், ொவரை்்ைர ்ரைாயில்ைள் ைட்ட குரல் 

பைாடுத்திருை்கிறார.் 1939-ல் படல்லியில் சிவை் ரைாயில் ஒை்று இடிை்ைப்பட்டரபாது, 

அனத எதிரத்்தவரை்ளுள் ொவரை்்ைர ்முை்கியமாைவர.் அதில் கினடத்த பவற்றினயப் 

பபருமளவில் பைாண்டாடியவர ்ொவரை்்ைர.் `இது ரபாை்ற நடவடிை்னைைரள இந்து 

மை்ைனள ஒருங்கினணை்கும்’ எை்று அருகிலிருப்பவரை்ளிடம் பொல்லி மகிழ்கிறார.் 

ைடவுனளரய வணங்ைாதவர,் ரைாயில் ைடட்ுமாைங்ைனள ஏை் ஆதரித்தார ்எை்பனத 

முை்கியமாைப் பாரை்்ை ரவண்டும். ைாரணம் அதுரவதாை். அது, அவருை்கு ஓர ்அரசியல் 



ஆயுதம்! இந்துத்துவத்திை் தந்திரரம அதுதாை். அதற்கு, மதம் எை்பது மை்ைனள 

அடை்கியாளும் ஓர ்அரசியல் ைருவி மடட்ுரம. அனதை் ைடந்து ரயாசிப்பதற்கு 

இந்துத்துவத்தில் எந்த இடத்னதயும் ஏற்படுத்தி னவை்ைவில்னல ொவரை்்ைர.் 

 

`சினறை் பைாடுனமைனள எை்ைால் தாங்ை முடியவில்னல. எண்பணய் ஆனலயில் 

ரபாடட்ு வனதை்கிறாரை்ள். அரசு ைருனண ைாட்டி எை்னை விடுவித்தால், நாை் 

அரசியலனமப்பிை் தீவிர ஆதரவாளைாைெ ்பெயல் படுரவை் எை உறுதி கூறுகிரறை். 

எந்த சூழ்நினலயிலும், அரசுை்கு ரெவைம் பெய்ய நாை் தயாராை இருை்கிரறை். 

எங்ைளுை்கு அை்னையாை இருை்கும் அரரெ ைருனண ைாட்ட வில்னலபயை்றால், இந்த 

மைை் ரவறு எங்ரை பெை்று நிற்ரபை்...’ ொவரை்்ைர ்

 

ொவரை்்ைரிை் இந்து ெமுதாயமும் எப்படிப்பட்டது பதரியுமா? உயரெ்ாதி இந்துை்ைள் 

ஆதிை்ைம் பெலுத்துவ தாைரவ அது இருை்கும். ஏபைை்றால், இந்து ெமுதாயத்திை் 

அடித்தளமாை `வரண்ப் பாகுபாடு’ இருை்ை ரவண்டும் எை்று பதளிவாைெ ்பொல் கிறார ்

ொவரை்்ைர.் அந்த இந்து ெமுதாயத்திை் முை்கிய பமாழிைளும்கூட இந்தியும் 

ெம்ஸ்கிருதமும்தாை். ைடவுளரை்ளும்கூட கிருஷ்ணனும் ராமனுரம. `பழங்குடி மை்ைள் 

தங்ைளிை் குலபதய்வத்னத துறந்துவிடட்ு, ராமவழிபாடட்ுை்கு மாற ரவண்டும்’ 

எை்பனத மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறார ்ொவரை்்ைர.் `வறண்டு கிடந்த இந்து 

மதத்னத, ொதிதாை் பெழிப்பாை்கியது’ எை்று பொல்லுபவராைவும் இருந்தார ்அவர.் 

அவரது தீண்டானம ஒழிப்பு முழை்ைங்ைள் எல்லாரம, பவறும் பாவ்லா மடட்ுரம. 

ஆங்கிலத்தில் `Escapism' எை்று அனதெ ்பொல்வாரை்ள். பவற்று, தப்பித்தல்வாதம்! இது 

ரபாதாபதை்று, ைறுப்பு நிறத்தவரை்னள இந்துை்ைளாை ஏற்றுை்பைாள்வதிலும் அவருை்கு 

தயை்ைம் இருந்தது. இந்து பபண்ைனளப் பற்றியும் எங்கும் பபரிதாைப் ரபசுவதில்னல 

ொவரை்்ைர.் `அவரை்ளிை் ைடனம அடுப்பங்ைனற, குழந்னதைனளப் 

பாரத்்துை்பைாள்ளுதல் மடட்ுரம’ எை்பது ொவரை்்ைர ்பைாண்டிருந்த எண்ணம். 

இத்தனையவனரத்தாை், தைது அணிைலைாை இந்தியத் தாய் சூட ரவண்டும் எை்று 

எதிரப்ாரை்்கிறாரை்ள். 

 

இவற்னறபயல்லாம் விலை்கிவிடட்ுப் பாரத்்தாலும், அவனர அங்கீைரிப்பதற்கு மூை்று 

இனடயூறுைள் இருை்கிை்றை. முதலாவது, அடினமப்படுத்திய ஆங்கிரலயைிடரம 

`நாை் உங்ைள் ரெவைை்’ எை்று அவர ்மை்ைிப்புை் ைடிதம் எழுதிை் பைாடுத்தார.் 

இரண்டாவது, `இங்ரை இரண்டு ரதெங்ைள் இருை்கிை்றை’ எை்று ஜிை்ைாவுை்கு 

பாயிை்ட் எடுத்துை்பைாடுத்ததும்கூட அவரரதாை். மூை்றாவதுதாை் மிை 

முை்கியமாைது. அதாவது, ரதெப்பிதா ைாந்தி பைானலை்குத் தூண்டுதலாை இருந்ததாை 

அவர ்மீது குற்றப் பத்திரினை தாை்ைல் பெய்யப்பட்டது. 

 

மு லில் மன்னிப்புக் கடி ம்! - 1911-ம் ஆண்டு ெூை் மாதம், அந்தமாை் பெல்லுலார ்

சினறனய வந்தனடகிறார ்ொவரை்்ைர.் நாசிை் மாவட்ட நீதிபதி ொை்ெை் பைானலை்கு, 

அவர ்தூண்டுதலாை இருந்தார ்எை்பது வழை்கு. அப்ரபாது, `ஆபத்தாை னைதி’ எை்று 

அவருை்கு அனடயாளம் இடப்பட்டது உண்னமதாை். `D' எை்பது அந்த ரைாட்ரவரட்். 

ஆைால், ொவரை்்ைர ்ஒை்றும் அவ்வளவு ஆபத்தாைவராை ஆங்கிரலயருை்கு 

இருை்ைவில்னல எை்பதுதாை் முரண்பாடு. ொவரை்்ைர ்1924-ை்கு முை்பு மை்ைிப்புை் 

ைடிதம் எழுதிைார ்எை்பதுதாரை, நாம் அறிந்தது. ஆைால், சினறயில் அனடை்ைப் பட்ட 

சில மாதங்ைளிரலரய, ஆங்கிரலயருை்கு மை்ைிப்புை் ைடிதம் எழுத ஆரம்பித்துவிட்டார ்

ொவரை்்ைர.் 1911-ரலரய அவர ்ஒரு ைடிதம் எழுதிைார.் அது இப்ரபாது 

கினடப்பதில்னல. ஆைால், 1913 அவர ்அனுப்பிய மற்பறாரு ைடிதத்தில் அந்த 

முந்னதய ைடிதத்னதை் குறிப்பிடுகிறார.் ைடிதத்தில், `அடிபணிதல்’ வாெைங்ைள் 

பளிெப்ெை்று இருை்கிை்றை. `To : The home member of the government of India' எை்று 

தனலப்பிடப்பட்டிருை்கும் அந்தை் ைடிதத்தில், `சினறை் பைாடுனமைனள எை்ைால் 



தாங்ை முடியவில்னல. எண்பணய் ஆனலயில் ரபாடட்ு வனதை்கிறாரை்ள். அரசு 

ைருனண ைாட்டி எை்னை விடுவித்தால், நாை் அரசியலனமப்பிை் தீவிர 

ஆதரவாளைாைெ ்பெயல்படுரவை் எை உறுதி கூறுகிரறை். எந்தெ ்சூழ்நினலயிலும் 

அரசுை்கு ரெவைம் பெய்ய நாை் தயாராை இருை்கிரறை். எங்ைளுை்கு அை்னையாை 

இருை்கும் அரரெ ைருனண ைாட்ட வில்னலபயை்றால், இந்த மைை் ரவறு எங்ரை பெை்று 

நிற்ரபை்...’ எை்று பொல்கிறார ்ொவரை்்ைர.் 

 

ொவரை்்ைனரப் ரபாலரவ, பைத்சிங்கும் ஒரு ைடிதத்னத பிரிட்டிஷ் அரொங்ைத்துை்கு 

எழுதிைார.் லாகூர ்சினறயில் இருந்து 1931-ம் ஆண்டு அவர ்அனுப்பிய ைடிதம் அது. 

அதில், `உங்ைள் நீதிமை்றத்திை் தீரப்்பு, எங்ைனள ரபாரை்்னைதிைளாை 

வனைப்படுத்துகிறது. ஆம், நாங்ைள் ரபாரை்்னைதிைள்தாை். ஆைரவ, எங்ைனள நீங்ைள் 

தூை்கிலிடை்கூடாது. மாறாை, துப்பாை்கித் ரதாட்டாை்ைளால் சுட ரவண்டும்’ எை்று, 

அறிவித்தாை் அந்த 23 வயது இனளஞை். அடுத்து, `இந்தப் ரபார ்பதாடரும்’ எை்று 

அறிவித்துவிடட்ு, `எங்ைனளை் பைால்லப்ரபாகும் ராணுவ அதிைாரிைனள எப்ரபாது 

அனுப்புகிறீரை்ள்’ எை்ற ரைள்விரயாடு அந்தை் ைடிதத்னத முடிை்கிறார ்அவர.் ைடிதத்தில் 

ஓர ்இடத்தில், குறித்துை்பைாள்ளுங்ைள். முதலாளித்துவம் மற்றும் ஏைாதிபத்தியத்திை் 

நாள்ைள் எண்ணப்படுகிை்றை. ஒருநாள் இங்கு, ரொசியலிஸ ெமுதாயம் மலரும்’ எை்று 

ைரஜ்ிை்கிறாை், அந்த மாவீரை். 

 

ைடிதம் முழுவதுரம, அப்படித்தாை். அதிைமும் ரதெத்னதப் பற்றித்தாை் ரபசுகிறார ்

பைத் சிங். இதற்கு லாகூர ்சினறயும் ஒை்றும் பொகுசு சினறயல்ல. ஆைாலும், பைத்சிங் 

அனதப் பற்றிபயல்லாம் ைவனலபைாள்வதில்னல. உதிரம் முழுவதும் விடுதனல 

ரவடன்ை ஓடும் ஒருவைிை் வாரத்்னதைள் எப்படியிருை்குரமா, அப்படியிருை்கிை்றை 

பைத் சிங்கிை் வாரத்்னதைள். உனறவிடப்டழும் வாபளை, நாண் பதாடட்ு புறப்படும் 

அம்பபை பாய்கிை்றை, அவை் பொற்ைள்! அப்படிரய ொவரை்்ைரிை் 

வாரத்்னதைனளயும் பாரை்்ைவும். `நாை் இப்படிபயல்லாம் ைஷ்டங்ைனள 

அனுபவிை்கிரறை்... ைருனண ைாடட்ுங்ைள்... நல்ல படியாை நடந்துபைாள்ரவை்’ 

எை்பறல்லாம் அந்நியைிடம் பணிகிறார ்ொவரை்்ைர.் இவர ்எப்படி பாரதத்திை் 

ரத்திைம் ஆவார?் `நீங்ைள் எை்னை விடுவித்தால், இந்தியாவில் உங்ைள் புைழ் 

பபருகும்’ எை்பறல்லாம்கூட ஆங்கிரலயரை்ளிடம் உருகியிருை்கிறார ்ொவரை்்ைர.் 



 
ஜின்னொ 

1924-ல் அவரது விடுதனலை்குை் ைாரணமாை மை்ைிப்புை் ைடிதம், இை்னும் 

உை்கிரமாைது. `எை்னை விடுவித்தால் நாை் உங்ைளுை்கு நல்ல ரெவைைாை இருப்ரபை்’ 

எை்று அதில் பட்டயரம எழுதித் தருகிறார ்ொவரை்்ைர.் `நாை் எவ்வளவு நை்றாை 

நடந்துபைாள்ள முடியுரமா, அவ்வளவு நை்றாை நடந்துபைாள்கிரறை்...’ எை்றும்கூட 

வாை்குறுதி அளிை்கிறார.் பவளிவந்த பிை், அவர ்அனதத்தாை் பெய்தார.் 

சினறயிலிருந்து பவளிரயவந்த பிறகுதாை் `Hindutva : Who is a Hindu' புத்தைத்னதரய 

எழுதிைார.் அது, இந்தியானவ பிரித்தாளத் துடித்துை்பைாண்டி ருந்த பிரிட்டிஷாருை்கு 

ஒரு னைரயடாைரவ உதவியது. ஜிை்ைாவுை்கும் அது பரஃப்ரை்ஸாை மாறியது. 1926-ல் 

ொவரை்்ைனரப் பற்றி ஒரு புத்தைம் பவளிவந்தது. அவரது வாழ்ை்னை வரலாற்றுப் 

புத்தைம் அது. பபயர,் `Life of Barrister Savarkar'. அனத எழுதியவரிை் பபயர ்

சித்திரகுப்தை். விரநாதம் எை்ைபவை்றால், அந்த சித்திரகுப்தரை ொவரை்்ைரத்ாை். 

ஏபைை்றால், அந்தெ ்சித்திரகுப்தை் அதற்கு முை்ைரும் ெரி, பிை்ைரும் ெரி எந்தப் 

புத்தைமுரம எழுதவில்னல. எழுதிய ஒரர புத்தைம் ொவரை்்ைருனடய வரலாறு 

மடட்ும்தாை். சுயவரலாறு எல்ரலாரும் எழுதுவதுதாை். ஆைால், அனத அவரை்ளிை் 

பபயரில் எழுதுவது அல்லவா உலை வழை்ைம்! தைது படத்னத தாரை வணங்கிய 

நித்யாைந்தானவப்ரபால, தை்னைப் பற்றி தாரை புைழ்ந்து எழுதியவர ்ொவரை்்ைர.் 

இதுதாை் அவரது ரநரன்ம! 

 

`அவர ்ஏை் மை்ைிப்புை் ரைட்டார ்பதரியுமா? ரதெப் பணிை்ைாைரவ அனதெ ்பெய்தார’் 

எை்கிறாரை்ள் சிலர.் அப்படி மை்ைிப்புை் ரைடட்ு பவளிரயவந்து ொவரை்்ைர ்பெய்த 

மாற்றங்ைள் எை்று எதுவுமில்னல. ஆங்கிரலயனை எதிரை்்கும் எந்தெ ்பெயல்ைனளயுரம 

அவர ்முழுவீெச்ில் பெய்யவும் இல்னல. மனழை்கு பயந்து எலி வனளை்குள் 

ஒடுங்கிை்பைாள்வனதப்ரபால, ஒடுங்கிை் பைாண்டார.் ஆங்கிரலயை் 

இந்தியானவவிடட்ு விலகும் வனர, அவருை்கு மனழை்ைாலம் ரபாைரவ இல்னல. ைாந்தி 

பவள்னளயரை பவளிரயறு இயை்ைத்னத ஆரம்பித்தரபாது, அதிலிருந்து விவரமாை 

விலகிநிை்றவர ்ொவரை்்ைர.் இப்படி இை்னும் எத்தனைரயா பொல்லலாம். 



 

`ைாந்தி 4 வருடங்ைள்தாை் சினறயில் இருந்தார.் ஆைால், ொவரை்்ைர ்14 வருடங்ைள் 

சினறயில் இருந்தார.் அப்படிபயை்றால், யார ்பபரிய ரதெபை்தர’் எை்றும் 

ரைடக்ிறாரை்ள். இதில் இருை்கும் தைவல் ெரி, ஆைால், பாரன்வ தவறு. ைாந்தி ஒரர 

முனறயாை 4 வருடங்ைள் சினறயில் இருை்ைவில்னல. பமாத்தம் பதிபைாரு முனற அவர ்

சினறை்குெ ்பெை்று திரும்பிைார.் பதை்ைாப்பிரிை்ைெ ்சினறைளும் அதில் அடை்ைம். 

ஒை்னற ரநாை்ைவும். ஒவ்பவாரு முனறயும் ஒரு ரபாராட்டம், அதில் விொரனண, 

அதற்குப் பிறகு தண்டனை எை்று சினற பெை்றவர ்அவர.் அவர ்சினற 

பெை்றரபாபதல்லாம், மை்ைள் பைாதிதப்தழுந்தாரை்ள். ைாந்தினய விடுவிை்ைை்ரைாரி 

ரபாராடிைாரை்ள். அவரும் தை்பங்குை்கு சினற சீரத்ிருத்தம் எை்று ைளமிறங்கிைார.் 

ஆை, பிரிட்டிஷ் அதிைாரிைளுை்கு ைண்முை்ைால் இருந்த ஒரர வழி, ைாந்தினய 

விடுவிப்பது மடட்ும்தாை். ஒரு தடனவ, நாை்கு நாள்ைளுை்குள் மூை்றுமுனற ைாந்தி 

னைது பெய்யப்படட்ு திரும்பத் திரும்ப விடுவிை்ைப்பட்டிருை்கிறார.் அந்தளவுை்கு 

ஆங்கிரலய அரசுை்கு பநருை்ைடிைனள உருவாை்குபவராை இருந்திருை்கிறார ்ைாந்தி! 

பதை்ைாப்பிரிை்ைாவில் ைாந்தி சினறத்தண்டனை முடிந்து பவளிரய வந்தரபாது, 

ைாந்தினய வரரவற்ை ஆயிரை்ைணை்ைாை மை்ைள் வாெலில் திரண்டு நிை்றாரை்ள் 

எை்பது வரலாறு. அவர ்பிை்ைால் எப்ரபாதுரம மை்ைள் இருந்தாரை்ள். ஏபைை்றால், 

அவர,் அவரை்ளிை் மைங்ைளில் இருந்தார.் 75 வயதிலும்கூட சினறை்குெ ்பெல்லும் 

துணினவ, அவருை்கு அளித்தது அந்த மை்ைளிை் அை்புதாை்! 

 

ஆைால், ொவரை்்ைர ்விவைாரம் அப்படியல்ல. அவருை்ைாை யாரும் இங்ரை 

பைாதிதப்தழவில்னல. ொவரை்்ைனர விடுவிை்ைை்ரைாரி ஒரு ரபாராட்டம்கூட இங்ரை 

நடை்ைவில்னல. ஏை், அவரது தரப்பிைரரகூட அவனர மறந்து விட்டிருந்தாரை்ள். 

ொவரை்்ைருை்கும் மை்ைள் பெல்வாை்குை்கும் ைாத தூரம். ொவரை்்ைர ்எை்பறாருவர ்

இருை்கிறார ்எை்பனதரய மை்ைள் அறிந்திருை்ைவில்னல. அறியும் அளவுை்கு 

ொவரை்்ைரும் மை்ைளுை்ைாை எதுவும் பெய்யவில்னல. அவர ்ரபசியபதல்லாம் 

வை்முனற, பவறுப்பு, பிரிவினை மடட்ும்தாை். சினறை்குள்ரளயும் அவர ்அனதத்தாை் 

பெய்தார.் னைதிைனள இஸ்லாமியர,் இந்துை்ைள் எை்று பிரித்துப் பாரத்்து ரவனலனயை் 

ைாட்டிைார.் இது, அவர ்எழுதிய அந்தமாை் சினற அனுபவங்ைள் புத்தைத்திரலரய 

பதிவாகியிருை்கிறது. `இஸ்லாமியரை்ளிை் பதாழுனை ரநரத்தில், ெங்ைநாதம் 

எழுப்புங்ைள் எை்று இந்துை்ைனள அவர ்தூண்டிைார’் எை்று, அவரது ஆதரவாளரை்ரள 

பதிவு பெய்திருை்கிறாரை்ள். எல்லாவற்றுை்கும் ரமரல, `நாை் பநருப்புடை் 

வினளயாடுகிரறை் எை்று எைை்குத் பதரியும். ஆைால், அனத நாை் பதாடரந்்து 

பெய்ரவை்’ எை்று, ஆங்கிரலயைிை் நீதிமை்றத்தில் பநஞ்ெம் நிமிரத்்தி அறிவித்தவர ்

ைாந்தி! 

 

ஜின்னொவுக்கு முன்பப, இரண்டு ப ெங்கள் பகொட்பொட்வட முன்சமொழிந் ைர் 

ெொைரக்்கர ்ொன். நை்றாைை் ைவைிை்ைவும். ஜிை்ைானவ வழிபமாழிய வில்னல 

ொவரை்்ைர.் அவரத்ாை் முை்பமாழியரவ பெய்கிறார.் அந்த `Holy land' 

ைருத்தாை்ைத்திரலரய, இரண்டு ரதெங்ைளுை்ைாை அடித்தளம் ரபாடப்படட்ுவிட்டது. 

அனதரய, பிை்ைாளில் அரசியல்பவளியில் விரிதப்தடுத்தார ்ஜிை்ைா. அதாவது, 

ைல்னல உரசி பநருப்னபப் பற்ற னவத்தார ்ொவரை்்ைர.் ஜிை்ைா அனத ஊதிப் 

பபரிதாை்கிைார.் அவ்வளவுதாை். உண்னமயில் 1939-ம் ஆண்டு லாகூர ்

மாநாட்டில்தாை், `இரண்டு ரதெங்ைள் (Two Nations)’ எனும் தீரம்ாைத்னதரய 

ரபாடுகிறது, முஸ்லிம் லீை். ஆைால், 1937-ம் ஆண்ரட, `இரண்டு ரதெங்ைள்’ 

தீரம்ாைத்னத முை்பமாழிந்துவிட்டது, இந்து மைா ெபா. ொவரை்்ைர ்அப்ரபாது அதை் 

தனலவர.் 1937-ம் ஆண்டிை் முற்பகுதியில், அைமதாபாத்தில் நடந்த இந்து மைாெபா 

கூட்டத்தில் ரபசிய ொவரை்்ைர,் `இங்ரை இரண்டு ரதெங்ைள் இருை்கிை்றை. ஒை்று 



இந்துை்ைளுனடயது, இை்பைாை்று முஸ்லிம்ைளுனடயது’ எை்று பிரைடைம் பெய்தார.் 

அந்தப் பிரைடைரம பிை்ைர ்தீரம்ாைமாைது. 

 

அடுத்து ைாட்சிை்கு வருகிறார,் மாதவ ெதாசிவ ரைால்வால்ைர.் ொவரை்்ைரிை் 

சிஷ்யப்பிள்னள இவர.் ரைால்வால்ைர ்எை்ை பொல்கிறார ்பதரியுமா? `இந்துப் 

பபரும்பாை்னம அனடயாள அரசியரல உண்னமயாை ரதசியவாதம். அது அல்லாத 

எந்த அரசியலும் இந்தியாவுை்கு விரராதமாைது’ எை்று இை்பைாரு குண்னடத் தூை்கி 

வீசுகிறார.் இவரை்ளிை் இதுரபாை்ற கூற்றுைளுை்குப் பிறகுதாை், ஜிை்ைா அதிை 

நம்பிை்னை பைாள்கிறார.் `அவரை்ரள பொல்லிவிட்டாரை்ள். அப்புறம் எை்ை?’ எை்று 

பிரிவினைை்ைத்தினய இை்னும் ஆழமாை இந்தியாவிை் பநஞ்சில் ஜிை்ைா இறை்ை 

ஆரம்பித்தது 1940-ைளுை்குப் பிறரை! இை்னுபமாரு தைவல். 1945-ம் ஆண்டு இை்னும் 

எல்னலனயை் ைடை்கிறார ்ொவரை்்ைர.் `ஜிை்ைாவிை் இரண்டு ரதெங்ைள் எனும் 

ைருத்தாை்ைத்தில் எைை்கு எந்த முரண்பாடும் பதரியவில்னல. நாம் இந்துை்ைள் ஒரு 

ரதெம், முஸ்லிம்ைள் இை்பைாரு ரதெம்’ எை்கிறார.் 

 

இங்ரை நாம் இை்பைாை்னற பாரை்்ை ரவண்டும். இை்றுவனர பபரியாருை்கும் 

அண்ணாவுை்கும் ஏை் பாரத ரத்ைா மறுை்ைப்படுகிறது? எம்.ஜி.ஆரால் அனடய முடிந்த 

அந்த விருனத அவரிை் ஆொை்ைளாை அவரை்ளால் ஏை் அனடய முடியவில்னல? 

இதற்குை் ைாரணமாைெ ்பொல்லப்படுவது ஒரர ஒரு விஷயம்தாை். அதாவது, `அவரை்ள் 

பிரிவினை ரபசிைாரை்ள்’ எை்பது. பபரியாரும் அண்ணாவும் ரபசியது பிரிவினை 

எை்றால், ொவரை்்ைர ்ரபசியதற்கு பபயர ்எை்ை? பபரியார,் அண்ணாவுை்கு ஒரு 

நியாயம், ொவரை்்ைருை்கு ஒரு நியாயமா?’அபதப்படி ஒரர விஷயத்தில் இரண்டு 

நியாயங்ைள் இருை்ை முடியும்’ எை்பரத நாம் எழுப்பும் ரைள்வி! 

 
கொந்தி 



கவடசியொக, கொந்தி சகொவல! கொந்தி சகொவலயில் சிக்கியைரக்ள், சமொ ் ம் 9 

பபர். நாதுராம் ரைாட்ரெ, அவரிை் ெரைாதரர ்ரைாபால் ரைாட்ரெ, நாராயண் ஆப்ரத, 

விஷ்ணு ைரை்ரர, மதை்லால் பெ்வா, ஷங்ைர ்கிஸ்தயா, தத்தாத்ரரயா பரச்ுரர மற்றும் 

விநாயை் தாரமாதர ்ொவரை்்ைர.் இை்பைாருவர ்இருை்கிறார.் அவர ்திைம்பர ்பாட்ரெ. 

இந்த பாட்ரெ மிைவும் முை்கியமாைவர.் ஏபைை்றால், இவரது வாை்குமூலம்தாை் 

ரைாட்ரெவுை்கும் ொவரை்்ைருை்கும் இருந்த பதாடரன்ப, பதள்ளதப்தளிவாைை் ைாட்டியது. 

பாட்ரெவிை் வாை்குமூலம் இது... `1948 ெைவரியில் நாங்ைள் இருமுனற ொவரை்்ைனர 

ெந்தித்ரதாம். முதல் ெந்திப்பு ெைவரி 14-ம் ரததி நடந்தது. நாை், நாதுராம், ஆப்ரத 

மூவரும் பாம்ரபயில் இருை்கும் ொவரை்்ைர ்ெதனுை்குெ ்பெை்ரறாம். இரண்டாவது 

மாடியில் அவரது அனற இருந்தது. நாை் ைட்டடத்துை்கு பவளிரய நிை்ரறை். நாதுராமும் 

ஆப்ரதவும் உள்ரள பெை்றைர.் சிறிது ரநரம் ைழித்து இருவரும் பவளிரய வந்தைர.் 

`ைாந்தினயயும் ரநருனவயும் முடிை்ை ரவண்டும் எை்று அவர ்பொை்ைதாை ரைாட்ரெ 

எை்ைிடம் பொை்ைார’். `Gandhi and Nehru should be finished' எை்ற வாரத்்னதனயரய 

வாை்குமூலத்தில் பொல்கிறார ்பாட்ரெ. அந்த ெைவரி 14-ம் ரததிதாை், ரைாட்ரெவிை் 

னைை்கு துப்பாை்கியும் வந்து ரெரக்ிறது. 

 

அடுத்த ெந்திப்பு, ெைவரி 17-ம் ரததி நடை்கிறது. இப்ரபாதும் அரத மூவரத்ாை் 

பெல்கிறாரை்ள். இந்த முனற பாட்ரெ, ெதனுை்குள் நுனழந்து, முைப்புப் பகுதியில் 

நிற்கிறார.் 10 நிமிடம் ைழித்து ரைாட்ரெவும் ஆப்ரதவும் மாடி அனறயில் இருந்து 

பவளிரய வருவனத, பாட்ரெ ைவைிை்கிறார.் அவரை்ளுை்கு முை்ைால் நிை்றபடி ஒரு 

மைிதர ்ரபசிை்பைாண்டிருை்கிறார.் அவரது முைம் பாட்ரெவுை்கு ெரியாைத் 

பதரியவில்னல. ஆைால், குரல் நை்றாைை் ரைடக்ிறது. அந்த நபர,் மராத்தியில் 

ரபசுகிறார.் `பவற்றியுடை் திரும்புங்ைள்’ எை்று, அவர ்இருவரை்ளிடம் பொல்லும் 

வாரத்்னத பாட்ரெவிை் ைாதில் விழுகிறது. அடுத்து, ெைவரி 20-ம் ரததி, ைாந்தினயை் 

பைால்ல ஒரு முயற்சி நடை்கிறது. அனதெ ்பெய்தது, மதை்லால் பெ்வா. `விஷ்ணு 

ைரை்ரரவால் ொவரை்்ைரிடம் அறிமுைம் பெய்து னவை்ைப்பட்டவை் அவை்’ எை்பது, 

ொவரை்்ைரிை் உதவியாளரை்ளாை ராமெெ்ந்திர ைாெரும் விஷ்ணு தம்ரலவும் அளித்த 

வாை்குமூலம். ஆைால், அந்த முயற்சி தப்புகிறது. பெ்வா னைது பெய்யப்படுகிறாை். 

ெைவரி 30-ம் ரததி ைாந்தி பைால்லப்படுகிறார.் ரைாட்ரெவிை் துப்பாை்கியிலிருந்து 

புறப்பட்ட மூை்று குண்டுைள் அனதெ ்பெய்கிை்றை. 

 

பாட்ரெனவ `நம்பைமாை ொட்சி (Trustful Witness)’ எை்ரற வனரயறுை்கிறார,் 

விொரனண நீதிமை்றத்திை் நீதிபதி ஆத்ம ெரண். ஆைால், அவரது ொட்சியத்னத 

உறுதிப்படுத்துவதற்ைாை ஆவணங்ைள், கினடை்ைாமல் ரபாகிை்றை. இதை் 

அடிப்பனடயிரலரய, ொவரை்்ைர ்விடுவிை்ைப்படுகிறார.் உண்னமயில், ரைாட்ரெவுை்கும் 

ொவரை்்ைருை்கும் இருந்த உறவு குரு - சிஷ்யை் வனையிலாைது. இந்து மைாெபா 

கூட்டங்ைளுை்கு, ரைாட்ரெனவயும் ஆப்ரதனவயும் அனழத்துெ ்பெல்வதில், அதிை 

ஆரவ்மாை இருந்திருை்கிறார ்ொவரை்்ைர.் ஆைால், ைாந்தி பைானலை்குப் பிறகு, 

இருவருை்கும் இனடரய விரிெல் உண்டாகிறது. ைாரணம், ொவரை்்ைரிை் ெந்தரப்்பவாத 

வாை்குமூலம்! ரைாபால் ரைாட்ரெவிை் வழை்ைறிஞர ்இைாம்தார ்நாதுராமிை் 

அப்ரபானதய மைரவாட்டம் எை்ைவாை இருந்தது எை்பனதப் பதிவு பெய்கிறார.் 

`நாதுராம் சினறயில் தைினமப்படட்ுை்கிடந்தார.் அவருை்கு அப்ரபாது ரதனவப்பட்டது 

அவரது னைனய அை்பாைத் பதாடட்ு உனரயாடை்கூடிய அவரது குருவிை் பொல். 

ஆைால், அது நடை்ைவில்னல. அந்த வருத்தத்னத சினறயில் எை்னை ெந்தித்தரபாது 

பகிரந்்துபைாண்டார ்நாதுராம்’ எை்கிறார ்அவர.் 

 

1964 அை்ரடாபரில் ரைாபால் ரைாட்ரெ விடுதனலயாைார.் அடுத்த மாதரம, அவருை்கு 

ஒரு வரரவற்பு விழா நடை்கிறது. அதில், `ைாந்தினயை் பைால்வதை் அனுகூலங்ைனள 



எைை்கு விளை்கிைாை் நாதுராம்’ எை்று பொல்கிறார ்ரைாபால் ரைாட்ரெ. விவைாரம் 

மீண்டும் பவடிை்கிறது. நீதிபதி ரெஎல் ைாபூர ்தனலனமயில் ைமிட்டி அனமை்ைப்படட்ு, 

ைாந்தி பைானல மறு விொரனண பெய்யப்படுகிறது. இது நடந்தது 1965 மாரெ் ்மாதம். 

அடுத்த வருடம், பிப்ரவரி மாதம் ொவரை்்ைர ்இறை்கிறார.் உணனவயும் தண்ணீனரயும் 

மறுத்து வலுை்ைட்டாய மாை அவர ்அந்த மரணத்னதத் ரதடிை்பைாள்கிறார.் அவர ்அந்த 

முடினவ எடுை்ை முை்கியமாை ைாரணம், ைாபூர ்ைமிட்டியால் அவர ்முற்றிலுமாை சுற்றி 

வனளை்ைப்பட்டிருந்தார ்எை்பது. இை்னும் பைாஞ்ெநாள் இருந்திருந்தால், ைாபூர ்

ைண்டிப்பாை ொவரை்்ைர ்னையில் விலங்கு மாட்டியிருப்பார.் ைாபூர ்அறிை்னையிை் 

ஆறாம் அத்தியாத்தில், `Background of the accused' எை்பறாரு பகுதி இருை்கிறது. 

அதில், ைாந்தி பைானலயில் ொவரை்்ைருை்கு இருந்த பங்கு, விரிவாைரவ ரபெப்படுகிறது. 

 

இவ்வளவு ஏை்? 1966-ல் ரைாபால் ரைாட்ரெவிை் `Gandhi's murder and I' எை்ற புத்தைம் 

பவளியாைது. அதில், `1929 ரத்ைகிரியில் இருந்தரபாதிலிருந்ரத ொவரை்்ைருை்கும் 

நாதுராமுை்கும் நல்ல பழை்ைம். தைிப்பட்ட முனறயில் திைமும் நினறய 

ரபசிை்பைாள்வாரை்ள்’ எை்று பொல்கிறார ்ரைாபால் ரைாட்ரெ. ஆைரவ, ைாந்தி 

பைானலை்கு ொவரை்்ைர ்ஏரதா ஒருவனையில் ைாரணமாை இருந்தார ்எை்பது 

உறுதியாகிறது. 

 

ைாந்தி மீதாை ொவரை்்ைரிை் பனைை்கு மிை முை்கியை் ைாரணம், அவரது அகிம்னெ! 

வாழ்வு முழுதுரம, `Hindu Masculinity (இந்து வீரம்)’ எை்பது குறித்து தீவிரமாைப் 

ரபசுகிறார ்ொவரை்்ைர.் ஒை்று பதரியுமா? ொவரை்்ைர ்பசுவழிபாடன்ட ைடுனமயாை 

எதிரத்்தவர.் அதற்குப் பிை்ைால் இருந்தது, பை்னமத்துவத்னதப் ரபணும் அை்ைனற 

எை்று தவறாை நினைை்ை ரவண்டாம். `பசுனவ வணங்கிைால் பசுனவப் ரபாலரவ 

நாமும் ொந்தமாகிவிடுரவாம்’ எை்று அவர ்எண்ணியரத, அதற்குை் ைாரணம். அந்த 

அளவுை்கு அகிம்னெ அவருை்கு ஆைாத ஒை்றாை இருந்தது. அவர ்ஆரம்ப ைாலத்தில் 

அங்ைம் வகித்த, அபிைவ் பாரத் அனமப்பு, அடிப்பனடயிரலரய வை்முனறனயப் 

ரபாற்றும் அனமப்பு. அதிலிருந்து கினளத்து எழுந்து வந்தவர ்அவர!் இந்துை்ைனள 

வீரம்மிை்ை ஒரு ெமுதாயமாைரவ அவர ்உருவகித்தார.் `பள்ளிைளில் படிப்னபவிட 

உடற்பயிற்சிை்கு அதிை முை்கியத்துவம் பைாடுை்ை ரவண்டும்’ எை்று அவர ்குரல் 

பைாடுத்தது, அதற்ைாைரவ. ைைவு பவளியில், ரவதைாலத்திரலரய 

வாழ்ந்துபைாண்டிருந்த மைிதர ்அவர.் ஆைரவ, அகிம்னெ அவருை்கு பிடிை்ைவில்னல. 

 

இப்படிப்பட்டவர,் வீரம்பெறிந்த ரநதாஜியுடை் இனணந்திருை்ைலாரம எை்ற ரைள்வி, 

சிலருை்கு எழலாம். அந்தை் ரைள்வி நியாயமாை ஒை்று. ஆைால், அங்ரைதாை் ஒரு 

விஷயம் இருை்கிறது. அதாவது, ைாந்தினயப்ரபாலரவ, ரநதாஜியும் உனடயாத, 

மதெெ்ாரப்ு இல்லாத ஒரு இந்தியானவ ைைவு ைண்டவர.் ரநதாஜியிை் அகிம்னெனயை் 

ைாந்தி ெந்ரதகித்தாரர ஒழிய, அவரது மதெெ்ாரப்ற்ற தை்னமனய அவர ்எப்ரபாதுரம 

ெந்ரதகித்ததில்னல. ரநதாஜியிை் பனடயில் இஸ்லாமியரை்ளும் அதிைளவில் 

பங்பைடுத்ததற்கு, அவரது மதெெ்ாரப்ற்ற தை்னமரய ைாரணம். அது, ொவரை்்ைரிை் 

பிரித்தாளும் பைாள்னைை்கு உவப்பாைதாை இல்னல. அதுவும் இல்லாமல், ொவரை்்ைர ்

ைளவீரரும் அல்ல. அவர ்எப்ரபாதுரம பிை்ைால் இருந்து இயங்குபவர.் 

தூண்டிவிடுவதில் ெமரத்்தர.் `Man in the chair' எை்ரபாம் அல்லவா, அரத ரபாை்றவர.் 

 

இை்பைாை்று பதரியுமா? அவர,் இந்தியாவில் னவத்து னைது பெய்யப்படவில்னல. 

லண்டைில் னவத்துதாை் னைதாைார.் வில்லியம் ைரெ்ைிை் பைானலயாை இருை்ைடட்ும், 

ொை்ெைிை் பைானலயாை இருை்ைடட்ும், அவர ்ரநரடியாைெ ்பெயலாற்றரவ இல்னல. 

அதற்குரிய அத்தனை உதவிைனளயும் பெய்தார,் திட்டங்ைனள வகுத்தார.் `20 

துப்பாை்கிைனள அவர ்லண்டைிலிருந்து இந்தியாவுை்கு அனுப்பிைார’் எை்கிை்றை, 

தரவுைள். ஆைால், எங்குரம ைாட்சிை்கு வராமல் ொமரத்்தியமாை ஒதுங்கிை் பைாண்டார ்



ொவரை்்ைர.் அந்தமாை் சினறயிலும்கூட தூண்டிவிடும் ரவனலனய ைெச்ிதமாைெ ்

பெய்திருை்கிறார.் ெை னைதிைனள உண்ணாவிரதத்துை்குத் தூண்டிவிடட்ுவிடட்ு, அவர ்

உணவருந்த பெை்ற நிைழ்வும்கூட நடந்திருை்கிறது. 

 

ஆகபை, இது ொன் ெொைரக்்கர்! இவை ொன் அைரது அரசியல்! மக்கவளப் 

பிரி ் ொளும் சி ் ொந் ம், கள ்துக்கு ைரொமல் பின்பன இருந்து இயங்குைது, 

மொட்டிக்சகொண்டொல் சீடனொகபை இருந் ொலும் கழட்டிவிடுைது என்று இருந் ைர் 

ெொைரக்்கர். அவரது சித்தாந்தத்தாரலா, அவரது பெயற்பாடுைளாரலா இந்தியாவுை்கும் 

எந்தப் பயனுமில்னல. இவ்வளவு எடுத்துெ ்பொை்ை பிறகும், `ொவரை்்ைருை்கு 

பாரதரத்ைா பைாடுத்தால் எை்ை தப்பு’ எை்று ரைட்பவரை்ளிடம் பொல்வதற்கு 

ஒை்றுமில்னல. குனறந்தபடெ்ம் ஒை்னற மடட்ுரமனும் உணரர்வாம். ொவரை்்ைர ்

முை்ரை எழுந்துவரும் ஒவ்பவாருமுனறயும் அரொைர ்புனதை்ைப்படுகிறார,் அவரது 

தத்துவம் புனதை்ைப்படுகிறது. ஒை்னற ரயாசிப்ரபாம். அகிலத்திை் எத்தனைரயா 

நாடுைளில் ெைநாயைம் பவறும் ைைவாை மடட்ுரம இருை்கும் சூழலில், இந்தியா மடட்ும் 

எப்படி அனத இை்னும் தை்ைனவத்திருை்கிறது? ைாற்றடித்தாலும் மனழயடித்தாலும், 

இந்தியாவிை் ெைநாயை தீபம் மடட்ும் பதாடரந்்து ஒளிரவ்து எப்படி. ைாரணம் எளிது. 

ஏபைை்றால், இந்தியாவிை் மரபிரலரய ெைநாயைப் பண்புைள் இறுை்கிை் 

ைட்டப்பட்டிருை்கிை்றை. ைட்டியவர,் அந்த மைா ெை்ைரவரத்்தி அரொைர!் அவரும் ஓர ்

அரெரத்ாை். ஆைால், மற்ற அரெரை்ளிடம் இருந்து அரொைர ்எங்ரை ரவறுபடுகிறார ்

பதரியுமா. மை்ைளிை் மீதாை அபிமாைத்தில் ரவறுபாடுகிறார.் மரனப சீரனமத்து 

முை்பைடுத்துெ ்பெை்றதில், ரவறுபடுகிறார.் ைலிங்ைத்திை் தயா நதிை்ைனரயில் 

இறந்து மிதந்த மைித உடல்ைனளை் ைண்டு, ‘எை்ை பெய்துவிட்ரடை் நாை்...’ எை்று 

வருந்திய குரலில், ரவறுபடுகிறார.் 

 

ஆம். இத்ரதெம் அரொை தத்துவத்தால் ைட்டனமப்பட்டது! `வரலாற்னற நினறத்து 

நிற்கும் எத்தனைரயா ரபரரெரை்ளிை் பபயரை்ளிை் மத்தியில், அரொைர ்மடட்ுரம ஒரு 

வீழா நடெ்த்திரபமை தைித்து ஒளிரக்ிறார’் எை்று ஆய்வாளர ்பெெ.்ஜி. பவல்ஸ் 

விழிவிரித்து கூறிைாரர, அந்த அரொைரிை் தத்துவத்தால் ைட்டனமை்ைப்பட்டது! இனத 

உணரந்்ரத, சிவாஜினய இடதுபை்ைமும் அை்பனர வலது பை்ைமும் ஒதுை்கிவிடட்ு, 

அரொைனர இந்தியாவுை்கு அனடயாளமாை்கிைார ்ரநரு. தரம் ெை்ைரம் சுழலும் அந்தெ ்

சிங்ைெச்ினலனய இந்திய சிை்ைமாை்கி, `எழுை அவர ்ரவதம். எை்குடியும் எை்குடிரய 

எை்றுனரை்கும் அரொைரவதம்’ எை்று ரநரு அறிவித்தரபாது, இந்திய அை்னை 

துள்ளிை்குதித்து கூத்தாடிைாள். ொவரை்்ைர ்வழிபாடு, அவளிை் அந்த ெந்ரதாஷத்னதை் 

ைண்டிப்பாை நிரம்ூலமாை்கும். 2,000 ஆண்டுைளாை இந்த மண்ணில் ஊறி 

நிை்றிருை்கும் மைத்துவத்னத, அது 20 வருடங்ைளுை்குள் அழிதப்தாழிை்கும். 

 

அறிை... அரொைரர புனதகிறாபரை்றால் ைாந்தியும் இருை்ைப்ரபாவதில்னல. ரநருவும் 

அைை்றிருப்பார.் அம்ரபத்ைரும் கூட னைவிட்டிருப்பார.் இது உருவாை்ைப்ரபாகும் 

வினளனவ, நம்மால் இப்ரபாது உணர முடியாது. ஹிடல்ரிை் பெரம்ைியாை, 

நத்ரதை்யாெூவிை் இஸ்ரரலாை இத்ரதெம் மாற்றப்பட்ட பிறகுதாை், நமை்கு அந்த 

உணரவ்ு எழும். ஆைால், அப்ரபாது எல்லாரம னைனயமீறிப் ரபாயிருை்கும். நமை்ைாை 

ைங்னை ைனளத் ரதடி நாம் அனலயத் பதாடங்கியிருப்ரபாம். நாசிை்குள் புகுந்து நம்னம 

நினலகுனலயெ ்பெய்யும் ரத்தத்திை் வீெெ்த்னத நம்மால் ைடை்ைரவ முடியாமல் 

இருை்கும். அது வீரடா, அலுவலைரமா, ரபருந்ரதா, ரயிரலா, ஒருவர ்முைத்னத ஒருவர ்

பாரத்்து பவறுமரை அமரந்்திருப்ரபாம். உண்ணெ ்பெை்றால், தட்டில் இஸ்லாமிய 

குழந்னதயிை் உனடை்ைப்பட்ட பவள்பளலும்பு உணபவை பநளியும். உறங்ைெ ்

பெை்றால், கிறிஸ்துவ குழந்னதயிை் உரிை்ைப்பட்ட ரதால், படுை்னை விரிப்பபை 

விரியும். அரண்டு ஓடிவந்து பவட்ட பவளியில் நிை்று, வாை்ரநாை்கி இனறஞ்சுரவாம், 



`அய்ரயா... அப்ரபாரத உணரத் தவறிவிட்ரடாரம...’ எை்று. அனதை் ரைட்ைவும் 

அப்ரபாது நாதியிருை்ைாது. ைடவுளால் தைித்துவிடப் பட்டிருப்ரபாம். அறத்தால் தள்ளி 

னவை்ைப் பட்டிருப்ரபாம். மைிதரை்னள மதத்தாலும், இைத்தாலும் பிரித்து அரசியல் 

பெய்த அரை்ைரை்ளிை் பிை்ைால் நிை்ற அத்தனை ரபருை்கும் ைனடசியில் எஞ்சுவது, 

தீரா பழிெப்ொல்லும், விலைா பபரும் பாவமுரம. 

 

அது நமை்கு உவப்பபை்றால், ொவரை்்ைருை்கு பாரதரத்ைா அளிப்ரபாம். அடுத்து, 

ரைால்வால்ைருை்கும். ைனடசியாை, ரைாட்ரெவுை்கும்! 

https://www.vikatan.com/government-and-politics/politics/why-the-savarkars-ideology-is-

dangerous-for-indias-democracy-and-secularism 

இவளஞர் நலம் : கொய்கறி கவடயில்  ரமொன கொய் ைொங்குைது எப்படி? -  ெமூக 

ஊடகம் 

  

 

 முருங்னைை்ைாய் ரமலிருந்து கீழ்வனர ஒரர சீராை இருை்ை ரவண்டும். 

   அவனரயில் வினதைள் புனடத்து பவளிரய பதரிந்தால், அது முற்றல். 

  பவண்னடை்ைாய் நுைிப்பகுதி ஒடித்தால் படப்டை்று ஒடிய ரவண்டும். 

  கீனர மஞ்ெள் பூத்திருந்தால் அருகில்கூட பெல்லாதீரை்ள். 

அனரை்கீனர,முனளை்கீனர ரபாை்றவற்றில் தண்டுைள் பபருத்திருந்தால் 

சுனவயாை இருை்ைாது. 

  பவண்னமயாைவும், அழுத்தமாைவும் இருந்தால் மடட்ுரம ைாலிஃப்ளவனர 

வாங்குங்ைள். பூத்து விரிந்திருந்தால் சுனவ இருை்ைாது. 

  பவங்ைாயம், வானழை்ைாய், மாங்ைாய் ரபாை்றவற்னற வாங்கும்ரபாது 

விரல்ைளால் அழுத்திப் பாரை்்ைவும். அழுந்திைால் வாங்ைை் கூடாது. நூல்ரைால், 

முள்ளங்கி, சுனரை்ைாய், பெௌபெௌ, பீரை்்ைங்ைாய் ரபாை்றனவ அழுந்திைால் 

நல்லது எை்று பபாருள். 

  சிவப்பு நிறத்தில் இருந்தால் மடட்ும் அது நல்ல ைருனணை்கிழங்கு எை்று 

அரத்்தம். சீை்கிரமாை பவந்து சூப்பர ்சுனவயாைவும் இருை்கும். 

  நை்றாைப் பழுத்த தை்ைாளிைனளவிட, பாதி பழுத்த பைட்டியாை தை்ைாளிைரள 

சுனவயாைனவ. 

  வானழத்தண்னட கிள்ளிப் பாருங்ைள். நார ்பதரிந்தால் அது முற்றல்,நூல் 

பதரிந்தால் ஓ.ரை! 

  ொதம் அல்லது டிபனுை்கு பதாடட்ுை் பைாள்ளத்தாை் ைாய்ைறி 

எை்றுநினைை்ைாதீரை்ள். அதுவும் ொப்பாட்டில் மூை்றில் ஒரு பகுதியாை 

இருை்ைரவண்டும். இை்பைாரு பகுதி தண்ணீர.் மூை்றில் ஒை்றுதாை் ொதம் / 

டிபை். 

https://www.vikatan.com/government-and-politics/politics/why-the-savarkars-ideology-is-dangerous-for-indias-democracy-and-secularism
https://www.vikatan.com/government-and-politics/politics/why-the-savarkars-ideology-is-dangerous-for-indias-democracy-and-secularism


   
  

  ரதங்ைாய் ஆட்டி பாரத்்து உள்ரள நல்லா தண்ணி இருை்குற ைாயா பாரத்்து 

வாங்ைணும் 

  முடன்டரைாஸ் இனல பிரியாம பைாஞ்ெம் பென்ெ நிறமா இருை்குறனத 

வாங்ைணும். 

 பவங்ைாயம் வாங்கும்ரபாது, ரமற்பாைமும், கீழ்பாைமும்  அதிைம் வளராமலும், 

நீள்வாை்ை்கில் இல்லாமல் உருனளயாை இருை்குமாறு பாரத்்து வாங்ை 

ரவண்டும். 

  ைத்திரிை்ைாய் வாங்கும்ரபாது அழுத்தி பாரத்்து ைல் ரபாலில்லாமலும், ைாம்புைள் 

நீளமாைவும், ரமல்ரதால் ைானயவிடட்ு பிரியாமலும் இருை்ை ரவண்டும். 

சநகிழ்ெச்ி : பநொவயக் கடந்துைொழும் இவறயன்பு - சஜபரொம் லூயிஸ்   - இளம் 

தாய் Kate அவரை்ளிை் அனணப்பில், ரெமி உயிர ்பபற்றதற்கு, அறிவியல் விளை்ைங்ைள் 

எனதயும், மருத்துவரை்ளால் தர இயலவில்னல. Kate Ogg எை்ற இளம் தாயிை் ைருவில் 

வளரந்்துவந்த இரடன்டை் குழந்னதைள், 6 மாதங்ைளிரலரய பிறந்துவிட்டைர.் அவ்விரு 

குழந்னதைளில், ‘எமிலி’ எை்ற பபயர ்பைாண்ட பபண் குழந்னத, 

பினழத்துவிட்டதாைவும், 'ரெமி' எை்ற பபயர ்பைாண்ட ஆண் குழந்னத, பிறந்த சில 

நிமிடங்ைளில் இறந்துவிட்டதாைவும் மருத்துவரை்ள் கூறிைர.் 

 



 
 

இரடன்டை் குழந்னதைள் ரெமி, எமிலி ஆகிரயாருடை், பபற்ரறார,் ரைட், ரடவிட் 

ரெமினய தை்ைிடம் பைாண்டுவரும்படி, தாய் Kate மருத்துவரை்ளிடம் பைஞ்சிை் 

ரைட்டார.் அவர ்தை் மைனுை்கு இறுதி வினட வழங்ை உதவியாை, அை்குழந்னதனய 

அவரிடம் பைாடுத்தைர.் அை்குழந்னதனய தை் மாரர்பாடு அனணத்து, இளம் தாய் 

ைண்ணீர ்வடித்துை்பைாண்டிருந்த ரவனளயில், அை்குழந்னதயிடம் இரலொை 

அனெவுைள் உருவாைனத, தாய் Kate உணரந்்தார.் இறந்த உடலில் இத்தனைய சிறு 

அனெவுைள் எழுவது ொத்தியம் எை்று மருத்துவரை்ள் பொை்ைரபாது, அந்த அை்னை 

மடட்ும், தை் மைை் ரெமினய இை்னும் இறுை்ைமாை தை்னுடை் 

அனணத்துை்பைாண்டார.் சில பநாடிைள் பெை்று, அை்குழந்னதயிை் ைண்ைள் திறந்தை. 

தை் மைை் ரெமிை்கு பிரியாவினட வழங்ை அந்த அை்னை வழங்கிய அனணப்பு, 

அவனை இவ்வுலகிற்கு வரரவற்ை, அவர ்தந்த அனணப்பாை மாறியது. இளம் தாய் Kate 

அவரை்ளிை் அனணப்பில், ரெமி உயிர ்பபற்றதற்கு, அறிவியல் விளை்ைங்ைள் எனதயும், 

மருத்துவரை்ளால் தர இயலவில்னல. தற்ரபாது, எமிலியும், ரெமியும், 10 வயதுள்ள 

சிறுமியாை, சிறுவைாை, நலமுடை் வாழ்ந்து வருகிை்றைர.் மருத்துவத்தால் 

விளை்ைமுடியாத இத்தனைய நிைழ்வுைள், உலகில் ஒவ்பவாருநாளும் நிைழ்ந்தவண்ணம் 

உள்ளை. குறிப்பாை, இந்த ரைாவிட்-19 பைாள்னளரநாய் ைாலத்தில் பிறந்த ஒவ்பவாரு 

குழந்னதயும், பைாள்னளரநாய்ைனளை் ைடந்து, இனறவைிை் அை்பு எை்றும் 

நினலை்கும் எை்ற பெய்தினய, சுமந்து வந்துள்ளது. 

மின்னஞ்ெல் ஊடக ைழியொக எமது நற்செய்தி அறிவிப்புப் பணிக்கு 

 யவு செய்து  ங்களொல் இயன்ற நன்சகொவடவய அனுப்புங்கள். 

வாெைரை்ள் உவந்தளிை்கும் நை்பைானடரய எமது பணிை்கு நிதி ஆதாரம். 

நை்பைானடைள் அனுப்புரவார ் பணவினட, ைாரொனல உடைடி பணம் அனுப்பும் 

வெதினய பயை்படுத்தலாம். 
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